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În ziua de 1 Decembrie, începând cu
ora 10, la Sala de Sport din Miroslava
au avut loc manifestările dedicate Zilei
Naționale a României și împlinirii a o

sută de ani de la Marea Unire înfăptuită
la data de 1 decembrie 1918. Reunite
sub titulatura „1 Decembrie 2018 – O
sută de ani de țară“ evenimentele cul-

tural - artistice de la Miros lava au fost
susținute atât de elevii din școlile co-
munei, de artiști locali dar și de artiști
consacrați la nivel național și s-au bu-

curat de participarea atât a autorităților
locale, reprezentanți ai bisericii, dar și
ai autorităților județene și centrale.

Continuarea în pagina 4

„O sută de ani de ţară“ au
fost sărbătoriţi la Miroslava

Aho, aho, dragi gospodari, 
Cu case mici sau vile mari,
Cu cal, căruță sau jeep-an,
Toți așteptăm pe Noul An.
Și-n fire stă, nu-i noutate,
Atunci când între ani suntem
Să chibzuim la rezultate 
Și noul drum vrem să-l vedem.

A fost de muncă mult și ține 
De noi c-am vrut și-am încercat
Tot ce-am făcut să fie bine 
Și responsabil realizat.
Ia mai strigați să rupem răul
Și binele să-l adunăm
Sunați cu toții zurgălăul 
Și Anul Nou să-l așteptăm!

Ziceam că am făcut de toate
Să meargă treaba ca pe roate!
Mai multe fapte, nu ședințe: 
Am asfaltat, modernizat
Drumuri și școli și grădinițe, 
Acolo unde am aflat 
Că e nevoie, sunt cerințe 
Și oamenii ne-au sesizat.

Am mai făcut canalizarea 
Dar, ce să vezi? Ne-am întristat
Că după ce-am gătat lucrarea
Oamenii nu s-au prea racordat.
Păi cum să intre-n parametri 
Sistemul ce l-am realizat
Când e nevoie, dragi cumetri,
Firesc, să fie-alimentat.

Nu spun, au fost și oameni care 
Zici c-au văzut pe Dumnezeu 
Când au scăpat de grija mare
Ce le făcea traiul mai greu.

Acuma zic: vrem trai decent
Și vrem condiții de oraș
Dar de se poate, niciun cent
Să dau? mai bine păgubaș! 

Știu că în lumea asta mare 
E greu să mulțumești pe toți,
Însă cu suflet și răbdare,
Poți realiza ceva frumos.
Hai să lăsăm acum amarul 
Și să strigăm cât om putea
Aho aho s-aducă Anul
Tot ce-am propus a realiza!

Să fie pace, cald în case
Și-n suflete doar bucurii!
Să jucăm horele frumoase
Bunei, nepoți, părinți, copii!
Că 100 de ani am împlinit!
Și e prilej de sărbătoare
Haideți cu toții, neam unit,
Să închinăm, cu mic, cu mare!
Noi ca popor și ca națiune
Am dus-o greu, nu pot să zic
Fără credință, rugăciune,
N-ar fi rămas din noi nimic.
Ce-a fost a fost, nu poți întoarce.
Și n-are rost să ne-amărâm
Să învățăm a face pace
Cu noi, cu alții, să muncim!
De boli, necaz sau suparare
Nu vreau s-aud la Miroslava!
Că-aici trăiesc, cu mic, cu mare
Doar oameni de toată isprava!

Aho, aho, din moși strămoși
Urăm acum, la jubileu,
Să fim voioși și sănătoși,
Să ne ajute Dumnezeu!
La Mulți Ani!!!!!!!!!!!!

Începând cu 01.01.2019 intră
în vigoare taxa specială de sa-
lubrizare în valoare de 9.07
lei/persoană/lună.

În urma analizării foarte atente
a situației de fapt, adică a cantită -
ții de deșeuri colectată în prezent,
a populației plătitoa re și a costu-
rilor aferente colec tării, transpor-

tului și depozitării deșeurilor me-
najere de la po pulație și agenții
economici din comună, s-a ajuns
la con cluzia că, dacă am aplica
taxa la valoarea ei recomandată
de regulament pentru zona
rurală, adică 4.2 lei/persoană/lu -
nă, a tunci ar trebui să plătim din
bugetul lo cal încă 4.89 lei/per -

soa  nă/lună, ceea ce ar duce la o
sumă totală de 93.357,9 lei/lu nar.

Prin urmare, în ședința Con-
siliului Local din data de
20.11.2018 s-a hotărât aplicarea
taxei de salubritate în cuantum
de 9,07 lei/persoană/lună, apli -
cabilă cu 01.01.2019. 

Detalii in pagina 2.

O nouă taxă de salubrizare de la 1 ianuarie

Primăria Comunei Miroslava
vă urează Sărbători Fericite!

Primiţi cu uratul?
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Reunit în ședinţă de lucru extra -
ordinară, în ziua de 16 noiembrie 2018,
ora 12:00, în sala de şedinţe a Primăriei
comunei Miroslava, Consiliul Local
Miroslava, judeţul Iaşi a votat și apro-
bat următoarele normative locale:
l HOTĂRÂREA NR.229 privind în -

sușirea de către Consiliul Local
Miroslava a modificărilor și com -
pletărilor din inventarul domeniului
privat al comunei Miroslava, județul
Iași, Anexă nr.1 la H.C.L. nr.3/
30.01.2018 

l HOTĂRÂREA NR.230 privind da -
rea în administrare cu titlu gratuit de
către comuna Miroslava, județul Iași
către Consiliul Județean Iași a su pra -
feței de 6 ha și 7335 m.p. teren apar -
ținând domeniului privat al comunei
Comuna Miroslava intravilan sat
Bră tuleni conform PUG extins al co-
munei, situat în T16, număr cadastral
85725, în vederea construirii unei
Săli Polivalente pentru cetățenii
județului Iași

Reunit în ședinţă de lucru ordinară în
ziua de 27 noiembrie 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:
l HOTĂRÂREA NR. 231 privind

aprobarea Regulamentului de orga-
nizare și funcționare a Biroului de
Poliție Locală Miroslava din aparatul
de specialitate al primarului comunei
Miroslava, județul Iași

l HOTĂRÂREA NR. 232 privind ra -
dierea din inventarul domeniului pri-
vat al comunei Miroslava, județul
Iași a imobilului cu destinația
«școală» din satul Găureni, comuna
Miroslava, județul Iași, ca urmare a
demolării construcției

l HOTARÂREA NR.233 privind sta-
bilirea și aprobarea impozitelor și
taxelor locale la nivelul comunei
Miroslava, județul Iași pentru anul
2019

l HOTĂRÂREA NR.234 privind rec-
tificarea bugetului de venituri și
cheltuieli al Comunei Miroslava,
județul Iași pentru trim.IV 2018

l HOTĂRÂREA NR.235 privind în -
su șirea de către Consiliul Local
Miroslava a modificărilor și comple -
tărilor din inventarul domeniului pu -
blic al comunei Miroslava, Anexă
nr.1 la H.C.L. Miroslava nr.2/
30.01.2018

l HOTĂRÂREA NR.236 privind în -
sușirea de către Consiliul Local Mi -
roslava a modificărilor și completă -
rilor din inventarul domeniului pri-
vat al comunei Miroslava, județul
Iași, Anexă nr.1 la H.C.L. nr.3/
30.01.2018 

l HOTĂRÂREA NR.237 privind ra -
dierea din inventarul domeniului
public al comunei Miroslava, județul
Iași a imobilului cu destinația «gră -
diniță» (corp C2 școală) din satul
Uricani, comuna Miroslava, județul
Iași, ca urmare a demolării construc -
ției 

l HOTĂRÂREA NR.238 privind în -
ce tarea contractului de concesiune
nr. 23459/27.07.2017 încheiat între
Comuna Miroslava şi domnul Balan
Ionuț

l HOTĂRÂREA NR.239 privind
acor darea unui ajutor financiar
ocazional în cuantum de 12000 lei
domnului Plugaru Virgil din sat
Brătuleni, comuna Miroslava,
județul Iași pentru reabilitare parțială
a locuinței

l HOTĂRÂREA NR.240 privind re-
actualizarea Planului de acțiune pen-
tru prevenirea și combaterea înză -
pezirii, înghețului, alunecușului și
alte fenomene meteorologice pericu-
loase specifice sezonului rece 2018-
2019 în comuna Miroslava, județul
Iași 

l HOTĂRÂREA NR.241 privind a -
probarea vânzării-cumpărării, în
condițiile legii, a terenului în
suprafață de 800 m.p. situat în tarla
56, parcela 2593/266, itravilan sat
Miroslava, aparținând domeniului
privat al comunei către domnul Niță
Bogdan-Vasile

l HOTĂRÂREA NR.242 privind a -
pro barea tarifelor orare pentru utila-
jele aflate în administrarea S.C. SER-
VICII PUBLICE MIROSLAVA
S.R.L., comuna Miroslava, județul
Iași, precum și pentru utilajele aflate
în proprietatea societății

l HOTĂRÂREA NR.243 privind
con cesionarea terenului în suprafață
de 17.115 m.p., tarla 6, parcelele
P254/2/2, P258/2/2, P260/2/2, F263/
2/2/2 extravilan comuna Miro slava,
aparținând domeniului privat al co-
munei, în vederea înființării unei
baze sportive și de agrement în co-
muna Miroslava

l HOTĂRÂREA NR.244 privind
aprobarea Regulamentelor de orga-
nizare și funcționare saună și jacuzzi

din incinta sălii de sport aparținând
domeniului public a comunei Miro -
slava, județul Iași, precum și a tari -
felor de utilizare 

l HOTĂRÂREA NR.245 privind a -
probarea închirierii în condițiile
legii a platformei pentru depoz-
itarea gunoiului de grajd situată în
extravilan sat Balciu, comuna
Miroslava, județul Iași, aparținând
domeniului public al comunei
Miroslava, către crescătorii de ani-
male interesați din alte localități
și/sau județe limitrofe

l HOTĂRÂREA NR.246 privind o -
bli gativitatea prezentării la docu -
mentația de autorizare de către per-
soanele fizice și/sau juridice a prop-
unerii de dezmembrare a terenului,
în cazul construirii de două sau mai
multe locuințe pe o singură parcelă

l HOTĂRÂREA NR.247 privind in-
stituirea unor măsuri pentru autor-
izarea construirii de locuințe colec-
tive și spații de prestări servicii în
ZONA DE LOCUIT - L conform
P.U.G. al comunei Miroslava, județul
Iași

l HOTĂRÂREA NR.248 privind da -
rea în administrare de către Comuna
Miroslava către S.C. Miroslava In-
dustrial Parc S.R.L. a terenului în
suprafață de 25 ha 2012 m.p. pe care
este înființat PARC INDUSTRIAL 2
MIROSLAVA

Hotărâri ale Consiliului Local
Miroslava din luna noiembrie 2018

Începând cu 01.01.2019 intră în vigoare taxa
specială de salubrizare în valoare de 9.07 lei/per -
soană/lună.

Ne cerem scuze pentru informarea din numărul an-
terior al ziarului local, prin care anunțam cuantumul
taxei de salubrizare ca fiind 4.2 lei, așa cum reieșea din
regulamentul pentru instituirea și administrarea taxei
de salubrizare.

În urma analizării foarte atente a situației de fapt,
adică a cantității de deșeuri colectată în prezent, a
populației plătitoare și a costurilor aferente colectării,
transportului și depozitării deșeurilor menajere de la
populație și agenții economici din comună, s-a ajuns la
concluzia că, dacă am aplica taxa la valoarea ei
recomandată de regulament pentru zona rurală, adică
4.2 lei/persoană/lună, atunci ar trebui să plătim din

bugetul local încă 4.89 lei/persoană/lună, ceea ce ar
duce la o sumă totală de 93.357,9 lei/lunar.

Prin urmare, în ședința Consiliului Local din data de
20.11.2018 s-a hotărât aplicarea taxei de salubritate în
cuantum de 9,07 lei/persoană/lună, aplicabilă cu
01.01.2019.

În scopul aplicării și colectării taxei mai sus
menționate, pașii sunt următorii:

l până la sfârșitul lunii ianuarie 2019 cetățenii vor de -
pune la sediul Primăriei Miroslava sau prin e-mail
la adresele: secretariat@primariamiroslava.ro pre-
cum și la adresa: contabilitate@primariamiroslava.ro
declarația de impunere pe care o pot descărca de pe
site-ul Primăriei Miroslava sau pe care o vor primi
odată cu prezentul număr al ziarului local.

l declarația de impunere va fi depusă pe propria
răspundere, sub incidența legii, de către capul
gospodăriei sau reprezentantul acesteia, pentru toți
membrii familiei care locuiesc la adresa respectivă.

l dacă până la sfârșitul lunii ianuarie 2019 nu va fi
depusă declarația de impunere, serviciul contabili-
tate al primăriei va stabili cuantumul taxei funcție de
datele înregistrate in Registrul Agricol al Primăriei
Miroslava.

l taxa se poate plăti trimestrial până la data de 15 a
lunii următoare finalizării fiecărui trimestru, pentru
trimestrul anterior, sau anual, până la finele lunii
martie, caz în care vor fi aplicate reducerile aferente.

l conform prevederilor legale, vor fi aplicate majorări
și penalități persoanelor care nu vor plăti taxa la
timp.

O nouă taxă de salubrizare de la 1 ianuarie
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Centrul de Informare Turistică din
Miroslava are ca obiectiv principal pro-
movarea turistică a comunei și atragerea
vizitatorilor străini pentru a descoperi
frumusețile și tradițiile specifice satului
românesc moldav prin derularea diferi-
telor proiecte culturale de interes local și
județean. 

Anul 2018 s-a încheiat lăsând în urmă
un frumos bilanț de evenimente cultural
– artistice organizate de Centru de Pro-
movare Turistică și Primăria Miroslava
în bună colaborare cu parteneri precum
Liceul Agricol „Mihail Kogălniceanu“
din Miroslava, Asociația Ciurbeștenii,
Hora Moldovei, Trupa de teatru Kama-
deva, Ateneul Tătărași și Muzeul
Național al Literaturii Române din Iași.

Inaugurat la 18 aprilie 2016, punctul
muzeal „Dimitrie Anghel“ care funcțio -
nează la Centru de Informare Turistică
din Miroslava, a reprezentat și anul ace-
sta un punct de atracție și interes atât
pentru locuitorii comunei dornici să des-
copere aspecte din viața poetului Dimit-
rie Anghel fiu al satului Cornești, cât și
pentru vizitatorii curioși să descopere
personalitațile locale ale Miroslavei. 

Pentru Centrul de Informare Turistică
din Miroslava realizările anului care se
apropie de sfârșit au debutat cu partici-
parea Comunei Miroslava la ediția de
primăvară a Târgului de Turism al
României 2018, în perioada 22 - 25 feb-
ruarie desfășurat în București, la Ro-
mexpo, iar în plan local cu găzduirea în
ziua de luni, 26 februarie, în sala mare
de ședințe a primăriei Miroslava a eve-
nimentului de prezentare a cărților jur-
nalistului Grigore Cartianu, aflat într-
un turneu național de promovare.

În luna martie Centrul de Informare
Turistică a găzduit o expoziție de mărți -
soare hand - made realizate de elevi ai
Școlii Gimnaziale „Colonel Constantin
Langa din Miroslava“, Școala din
Cornești și elevii Liceului Agricol Mi-
hail Kogălniceanu din Miroslava și tot în
luna martie, Primăria Comunei Miro-
slava a particpiat la finala competiției
„Sate Culturale ale României - 2018“,
ediția a V-a unde a ocupat locul doi. Eve-
nimentul a fost organizat de Asociația
„Cele mai frumoase sate din România“
în parteneriat cu CJ Bacău și s-a
desfășurat la Muzeul de Științele Naturii
„Ion Borcea“ din Bacău.

Dintre satele comunei Miroslava care
s-au remarcat și anul acesta continuând
tradiția organizării de sărbători locale
trebuie să menționăm „Zilelor Satului
Ciurbești“ care au ajuns la cea de a XII-
a ediție în luna iunie 2018 și satul Uri-
cani unde anul acesta pe data de 15 au-
gust la 562 de ani de atestare documen -
tară, Asociația Culturală „Fiii Satului
Uricani“ a organizat cea de a X-a ediție
a Întâlniri Fiilor Satului. 

Din agenda culturală a anului 2018 nu
au lipsit nici spectacole de teatru, astfel
în parteneriat cu Ateneul Tătărași, în data
de 1 iunie, de ziua lor, copiii din satele
Miroslavei au vizionat spectacolul de te-
atru „Aventuri cu D-l Goe“ susținut în
aer liber de echipa de actori profesioniși
ai Ateneului pe scena amplasată în cent-
rul comunei, spectacol care s-a bucurat
de o participare peste așteptări, iar în

luna iulie, în ziua de 14, Sala de Sport
din comuna Miroslava a fost gazda spec-
tacolului de teatru Anul Z3RO. Eveni-
mentul organizat de Atelierul lui Gep-
petto în parteneriat cu Primăria Miro-
slava care face parte din proiectul Hi-
story Village Tour realizat și dedicat
Centenarului Marii Uniri. 

Anul acesta, Primăria Miroslava a
păstrat tradiția de a organiza „Ziua iei la
Miroslava“, astfel în plină vară, la data
de 24 iunie, centrul comunei s-a umplut
de joc și voie bună la cea de a doua ediție
a acestui eveniment a cărui principal obi-
ectiv este de a păstra tradiția portului po-
pular românesc autentic încurajând
miroslăvenii și nu numai să se înscrie la
concursul inedit „Ii de ieri și de azi“.

Cea de-a VI-a ediție a „Zilelor Turis-
mului la Miroslava“ a fost organizată
în luna septembrie și s-a bucurat de pre -
zen ța unui număr impresionant de par -
ticipanți atât din comuna Miroslava cât
și din municipiul Iași și localitățile
învecinate. Manifestarea face parte dintr-
un proiect mai amplu demarat în urmă
cu cinci ani: „Promovarea produselor tu-
ristice natural și antropice din comuna
Miroslava, judetul Iași prin acțiuni integ-
rate de marketing si comunicare“ imple-
mentat de Primaria Miroslava, proiect ce
se află în perioada de sustenabilitate. 

Nici evenimentele cinematografice nu
au lipsit anul acesta la Miroslava, astfel,
sub denumirea „Seri de film la Casa
Sturdza“, în perioada 22-26 octombrie,
la Palatul Sturdza din Miroslava, situat
în curtea Liceului Agricol a avut loc vi-
zionarea de cinci filme istorice româ -
nești, în cinci seri consecutive, cu tema-
tica specifică perioadei interbelice, ur-
mate de prelegeri, discuții și dezbateri la
care au fost invitați istorici, sociologi,
profesori universitari. Evenimentul a
fost dedicat Centenarului Marii Uniri și
a avut ca obiectiv principal transpunerea
participanților în epoca Primului Război
Mondial prin arta cinematografică, (re-

spectiv vizionare de filme) urmărind
drame personale sau colective, percepții
diferite din epocă asupra începerii
războiului, gradul de conștientizare al
societății față de epoca trăită. 

Momentul împlinirii a o sută de ani de
la Marea Unire din 1918 a găsit comuna
Miroslava pe 1 decembrie pregătită de
sărbătoare. Sub denumirea „1 Decem-
brie 2018- O sută de ani de țară“, ma -
nifestările prilejuite de acest eveniment
și organizate la Sala de Sport, au fost va-
riate de la momente artistice susținute de
elevii școlilor din comună, la depuneri
de coroane, slujbă TeDeum de mulțu -
mire făcută de un sobor de preoți din pa-
rohiile Miroslavei, la spectacolul de
muzică patriotică „Țara mea cântă“
susținut de ansamblul vocal - instrumen-
tal „Armonia Lucis“ condus de dirijorul
Dragoș Mihai Cohal și culminând cu un
spectacol de muzică popular și dans
susținut de interpreta Beatrice Duca și
ansamblul de dansuri populare „Hora
Moldovei“.

„Considerăm că agenda culturală a
anului 2018 la Miroslava a fost una
bogată însă ne declarăm deschiși la noi
și noi provocări în acest domeniu atât
de esențial în dezvoltarea și educarea
unui popor, începând de la vatra satului
până pe culmile urbanizării, cultura.
Privind spre viitor dorim să continuăm
la Miroslava atât proiectele culturale
care se află la început, cât și pe cele
care constituie deja o tradiție pentru co-
munitate și ne declarăm într-o continuă
cursă de promovare a frumosului din
satul tradițional românesc“, a declarat
Mihaela Vechiu, consilier Centru de In-
formare Turistică Miroslava.

Bilanţ cultural la Centrul de informare turistică 

Mihaela Vechiu
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O sută de ani de ţară au fost sărbătoriţi
pe 1 decembrie la Miroslava

Ziua de 1 decembrie este un moment de o semnificație aparte
pentru toți românii, indiferent dacă trăiesc în interiorul sau în

afara granițelor țării. Este data la care în fiecare an se
sărbătorește Ziua Națională a României. Anul acesta în mod

deosebit data de 1 decembrie a avut o semnificație mai

profundă împlinindu-se exact o sută de ani de la momentul
Marii Uniri din 1918. Primăria comunei Miroslava a marcat

acest moment unic prin organizarea unor serii de evenimente
cultural-artistice reunite sub titulatura „1 Decembrie 2018 – 

O sută de ani de țară“. 

Programul artistic a debutat cu un
moment susținut de elevii de la Școala
Dimitrie Anghel din Cornești coor -
donați de dna profesor Monica Oțel și
a continuat cu prestațiile artistice ale
elevilor din clasele gimnaziale ale
Școliilor Constantin Langa din Miro-
slava, școala Vorovești și școala din
Uricani. Publicul a putut participa ast-
fel la șezătoarea „Unul pentru toți și
toți pentru unul“ a claselor a III-a și a
IV-a coordonate de prof. înv. primar
Marinela Sandu și prof. înv. primar
Anișoara Pascu, fiind încântat cu
cântece și poezii de către elevi claselor.
a III-a și a IV-a, coordonate de prof.
înv. primar  Elena Boca și prof. înv.
primar Alina Guraliuc, bătând din pi-
cior la dansurile populare susținute de
elevii clasei a IV-a A coordonată de înv.
Maria Hârcă și prof. Alin Stoleru și
delectându-se teatral cu sceneta „Uni-
rea, națiunea a făcut-o!“ a elevilor
coordonați de prof. Andreea Abaza și
prof. Carmen Ciucanu.

Elevii de la „Ansamblul Slobozia“
coordonați de dna profesor Cătălina La -
zăr au fost și de această dată alături de
comunitatea din Miroslava cu momen-
tele artistice care i-au făcut deja con -
sacrați. Micile artiste locale, interpretele
de muzică populară Ilaria Fartuș neac și
Eliana Agafiței au încheiat programul ar-
tistic din prima parte a zilei dedicat ele-
vilor și artiștilor locali. 

Programul a continuat cu o slujbă de
mulţumire şi de laudă adusă lui Dumne-
zeu pentru unitatea și întregirea neamului

românesc, slujbă susținută de un sobor de
nouă preoți din parohiile comunei Miro-
slava și cu un cuvând de folos susținut de

preot Claudiu Constantin Ghiorghiasa
din parohia Dancaș și preotul Romeo
Ungureanu din parohia Ciurbești.

Ansamblul Slobozia Eliana Agafiței
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În cea de a doua parte a programului
artistic, ansamblul vocal - instrumental
„Armonia Lucis“ condus de dirijorul
Dragoș Mihai Cohal a susținut spectaco-
lul de muzică patriotică „Țara mea
cântă“ reușind să trezească la viață în
publicul prezent toate simțurile patrio-
tice cu melodii precum „Imnul național
al României“, „Treceți batalioane româ -
ne Carpații“, „Dacă am plecat Ardealule
din tine“, „Iancu la Turda“ sau „Bardul
de la Mircești“ interpretate atât vocal cât
și instrumental.

Iar la finalul evenimentelor publicul a
sărbătorit cei o sută de ani de România
prinzându-se în horă alături de interpreta

de muzică populară Beatrice Duca și an-
samblul de dansuri populare „Hora Mol-
dovei“ condus de coregraful Emilian
Păduraru. 

Evenimentul s-a bucurat de prezența
domnului deputat Costel Alexe care a
transmis gânduri alese comunității din
Miroslava:

„România este în zi de sărbătoare
iar administrația Comunei Miroslava a
cinstit cum se cuvine memoria și gloria
înaintașilor noștri! Nicăieri nu-i mai
bine ca acasă, iar sentimentul
apartenenței la glia strămoșească, la
meleagurile româ nești, este cel care
acum 100 de ani a insuflat vitejie în ini-

mile soldaților români, iar astăzi, la
aniversarea Centenarului, unește
români din diaspora și din țară
deopotrivă! La mulți ani, România! La
multi ani, Miroslava!“

„Ziua de 1 decembrie a acestui an
este una dintre cele mai importante zile
din ultimii 100 în care noi celebrăm
România. Această zi vine după un an
greu pentru toți românii, însă suntem
aici pentru a ne onora țara cu cinste și
respect, iar respectul nostru pentru
făuritorii Marii Uniri trebuie dus mai
departe și în cel de-al doilea Centenar.
La mulți ani, România!“ a declarat con-
silierul județean Marius Minea.

„Astăzi la Miroslava am aniversat
Centenarul Marii Uniri prin progra-
mul artistic „1 decembrie 2018 - O
sută de ani de țară. Mulțumim tuturor
celor care ne-au fost alături: domnu-
lui deputat Costel Alexe, domnilor
consilieri județeni, con silierilor locali,
întregului sobor de preoți din parohiile
comunei, cadrelor didactice implicate,
ansamblului vocal instrumental Ar-
monia Lucis, ansamablului de dansuri
„Hora Moldovei“ și tuturor partici -
pan ților. La mulți ani tuturor româ -
nilor! La mulți ani, miro slăvenilor!“ a
declarat Dan Niță, primarul comunei
Miroslava. 

Consilierul județean Marius Minea Deputatul Costel Alexe și Primarul Miroslavei, Dan Niță

Ansamblul vocal instrumental Armonia Lucis
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A început perioada sărbătorilor de
iarnă, e vremea șezătorilor, a transmi-
terii din generație în generație a da-
tinilor și tradițiilor din această perioadă.
Cu gândul ca aceste tradiții din zona co-
munei Miroslava să fie împărtășite noi -
lor generații, Asociația GAL Stejarii Ar -
gintii în parteneriat cu Asociația Ciur -
beștii, Primăria Comunei Mirosla va și
Asociația Femeilor din Mediul Ru ral
Olga Sturdza au organizat Șezătoarea
de Sfântul Andrei, miercuri, 5.12.2018,
ora 14.30, la Școala Dimitrie Anghel
din Ciurbești.

Membrii Asociației Ciurbeștenii au
împărtășit cu mare deschidere din dati-
nile și obiceiurile locurilor, așa cum
afirma și doamna Eugenia Stan, preșe -
dinta asociației: „tot ce realizăm face
parte din comoara poporului român și
dacă ne putem uni cu cei cărora le
pasă și doresc să facă, putem face și
mai mult.“

La eveniment au participat repre -
zentanți ai celor patru instituții ce au or-
ganizat în parteneriat această activitate,
fiind prezente persoane din diferite
generații ce au readus în prim-plan
tradițiile și obiceiurile satului Ciurbești

(împodobirea sorcovei realizată de
copii din pănuși de porumb, colinde și
cântece specifice șezătorilor, torsul
lânii, realizarea de covoare cu război de
țesut, prezentarea rețetelor produselor
tradiționale specifice perioadei și degu-
starea acestora).

„Satul românesc și-a arătat mereu
frumusețea și bogăția spirituală, cu  
cărora vechile tradiții populare și ale
creștinătății au fost împământenite în
realitățile fiecărei comunități în parte.
Șezătoarea a fost un prilej de conec-
tare cu aceste tradiții. Și noi, adulții și

copiii, am fost total absorbiți de activi -
tăți, cântece, tradiții și povești“ ne-a
mărturisit Cristina Țuțuianu (membru
al echipei Asociației GAL Stejarii Ar-
gintii).

Transmiterea tradițiilor, obiceiurilor
și meșteșugurilor din teritoriul GAL
Stejarii Argintii este o activitate pentru
care organizatorii încearcă să identifice
surse de finanțare, așa cum afirma și do-
amna Luminița Aonofriesei (membru al
Asociației Femeilor din Mediul Rural
Olga Sturdza): prezentarea moștenirii
culturale locale ne ajută să identificăm

surse de finanțare din fonduri europene
pentru promovarea meseriilor tradițio -
nale, a specificului culinar și a obiceiu-
rilor de sărbători din zona noastră. Ace-
ste aspecte ne vor ajuta la promovarea
turismului bazat pe tradiții și valorifica-
rea spațiului rural.

„Întâlnirea a reprezentat doar o
pro vocare pentru realizarea de proiec -
te dedicate promovării satului româ -
nesc.“ - Irina Nenerică, manager Asoci -
ația GAL Stejarii Argintii

„Tot ce s-a întâmplat la șezătoarea
de la Ciurbești, povestiri, cântece
străvechi, obiceiuri explicate și exem-
plificate pe îndelete de membrii
Asociației și de copiii curioși și mândri
în același timp de rolul lor în această
poveste, mi-a umplut inima de bucu-
rie, mintea de amintiri și nările de mi-
rosurile îmbietoare ale mâncărurilor
de altă dată - sănătoase și gustoase. A
fost o surpriză frumoasă cu mult mai
mult pentru noi cei mari decât pentru
micii continuatori ai tradițiilor care au
fost recompensați pentru strădania lor
cu dulciuri“, a transmis Corina Dara -
bană, membru al Asociației Femeilor
din Mediul Rural Olga Sturdza.

Șezătorile între trecut și prezent la Ciurbești

Sfârșitul anului 2018 a fost marcat prin eve-
nimente deosebite de către elevii și cadrele di-
dactice de la Liceul Tehnologic Agricol „Mihail
Kogălniceanu“, Miroslava. Sub semnul Cente-
narului și în spiritul Unirii, aceștia s-au implicat
activ în comunitate, prin diverse activități de vo-
luntariat.

Astfel, în perioada 19-23 noiembrie 2018,
s-au alăturat Campaniei Naționale „Săptămâna
fructelor și legumelor donate“, inițiată în cadrul
Strategiei Naționale pentru Acțiuni Comunitare.
În cadrul acestei campanii, elevi din Consiliul
Școlar al Elevilor, sub îndrumarea domnilor pro-
fesori Cezar Cioran, Valerica Petraru, Oana Si-
mionovici, Mihaela Roibu, și cu sprijinul Pr.
Paroh Daniel Graur, au mers la bătrânii din Vo -
ro vești cărora le-au dăruit, din suflet, diverse da-
ruri donate sau achiziționate de elevi și de pro-
fesori. Un schimb real de experiențe, bucurii,
voie bună, în scopul conștientizării valorilor pe
care ni le transmit înaintașii noștri.

Nici ziua de 1 Decembrie nu a trecut fără a
marca importanța Centenarului în conștiința
noastră națională și în definirea identității noa-
stre, ca neam. Ancorați în prezent și cu valori ce
au marcat parcursul nostru istoric, elevi și pro-
fesori s-au deplasat la Mausoleul Eroilor din
Iași, unde au depus coroane, în semn de cinstire
a eroilor căzuți în Primul Război Mondial.

Un pas mai aproape de Sărbătoarea Sfântului
Nicolae, l-au făcut spre Centrul de Zi din

Cornești unde, alături de cei 50 de copii, au pet-
recut clipe minunate. Astfel, în cadrul Campa-
niei „Dar din dar“, elevii și profesorii au oferit
jucării și dulciuri copiilor din Cornești. Dincolo,
însă, de lucrurile materiale, rămân adânc înti -
părite bucuria din ochii copiilor, speranța că
lumea poate fi mai bună atunci când împărtășim
valori comune și atunci când avem ca țel binele
comunității. La acest popas al bucuriei au cont-
ribuit și membri ai consiliului profesoral (prof.
Cezar Cioran, prof. Valerica Petraru, prof. Oana
Simionovici, prof. Mihaela Roibu, prof. Costel
Florea) precum și reprezentanți ai personalului
administrativ al școlii (Laura Velescu, Matei
Marius).

Campania „Dar din dar“, inițiată de prof. Cezar
Cioran și prof. Mihaela Roibu, a fost susținută și
de sponsori din exteriorul școlii (Dănuț Coman,
Laurențiu Dumitru, Ștefan Posteanu), fapt prin
care se confirmă impactul pe care îl au astfel de
activități, realizate în sprijinul comunității.

Acestea sunt doar câteva din activitățile spe-
cifice sfârșitului de an calendaristic, dar care fac
parte dintr-un calendar mult mai amplu, activi-
tatea educativă fiind unul dintre domeniile care
vizează, tot mai mult, transformarea mediului
educațional într-un spațiu cât mai propice
învățării, prin favorizarea unui dialog interge -
nerațional și a unui schimb de idei și bune prac-
tici cât mai autentic, în scopul definirii perso -
nalității elevilor, într-un mod complex.

În data de 7 decembrie 2018 un grup de prescolari de la gradinita
Ciurbesti, sub îndrumarea d-nei educatoare Olaru Constanța au par-
ticipat la Festivalul Judetean de datini si obiceiuri, „Iarna pe uliță“
desfășurat în Palas Mall. 

Festivalul, ajuns la cea de a 13-a ediție este inițiat de Grădinița
cu program prelungit nr. 3 Iași îin parteneriat cu Inspectoratul Școlar
județean. La festival au participat peste 350 de prescolari din 23
grădinițe ieșene. Pe lângă partea artistică copiii participanți au rea-
lizat obiecte tradiționale pentru decorarea unui brad tematic.
Preșcolarii de la grădinița Ciurbești, în cadrul acestui festival, au
prezentat dansul măștilor.

La final, copiii au fost răsplătiți cu dulciuri, diploma de participare
și trofeul ,,Steluța de argint,,

„Tradițiile și obiceiurile populare constituie una din valorile
inegalabile și incontestabile în istoria popoarelor de pretutindeni.
Noi avem datoria de a nu lăsa timpul și evenimentele lumii mo-
derne să ne determine să le uităm.

Jocurile cu măști sunt un fel de purificare, pregătindu-ne să
intrăm mai liberi în Anul Nou care vine. Apariția mascaților tre-
buie pusă în concordanță cu degenerarea timpului ,deghizarea cu
ajutorul măștilor este o modalitate de refulare a tensiunilor
sufletești acumulate peste an, masca oferind garanția deplinului
anonimat .

Agilitatea jucătorilor, ritmul alert, versurile și strigăturile trimit
la energia renașterii, la ideea fertilizării, ca transformare cosmică
pentru Noul An.“ a declarat doamna educatoare Constanța Olaru. 

Grădiniţa din Ciurbești,
la Festivalul Judeţean
de datini și obiceiuri

elevii de la Liceul agricol
mai aproape de comunitate
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Reprezentanții statului maghiar de as-
tăzi - și din păcate de multe ori ai
UDMR-ului nostru - vorbesc tot mai
mult de o Ungarie mare și de viața feri-
cită a cetățenilor din Ungaria în timpul
Imperiului Austro-Ungar. Majoritatea
europenilor nu cunosc faptul că la nive-
lul anului 1914 Ungaria, care avea circa
20 de milioane de locuitori din punct de
vedere etnic, integra 11 milioane de con-
locuitori și aproape 9 milioane de ma-
ghiari. Demn de subliniat este faptul că
dintre cei 9 milioane de maghiari aproa -
pe jumătate fuseseră asimilați forțat în
ultima jumătate de secol (români, sârbi,
slovaci, țigani, sași, ș.a.) În realitate doar
cca 5 milioane erau maghiari adevărați.

O altă teză mult afișată este cea a
drepturilor și libertăților acordate în Aus-
troungaria tuturor cetățenilor. Pentru
știința românilor trebuie să informăm
asupra faptului că numai în 1914 guver-
nul maghiar a adoptat 34 de HG care lo-
veau în minoritari, în special în români.
Spre exemplu dacă într-un sat românesc
deceda o persoană fără urmași, pământul
și proprietățile acestuia nu puteau fi
achiziționate de un consătean sau locui-
tor român ci trebuiau vândute unui ma-
ghiar sau neamț.

Comuna Sadu, localitate tipică pentru
mărginimea Sibiului, este așezată pe
valea râului cu același nume, la poalele
munților Prejma și Brăneasa și la cca 15
km de Sibiu. Sadu a fost locuit în toate
timpurile numai de români iar primele
consemnări documentare despre el da-
tează de la anul 1210. Oameni liberi duri
și dârji au fost obligați să primească în
jurul satului și apoi în pământurile aces-
tuia coloniști sași prin hotărârile unor
regi unguri din familia Arpad precum
Ghez al II-lea, Andrei al II-lea și Bella
al IV-lea. Nepoftiții au devenit cu timpul
stăpâni pe pământul și viețile lor: Prin-
cipele Gheorghe Racozi I i-a declarat pe
sădeni iobagi ai sașilor din Cisnădie –
servitute cu care nu s-au împăcat și de
care au scăpat prin hotărârea împăratului
Iosif al II-lea, dată cu ocazia vizitei aces-
tuia în sudul Transilvaniei și în Sadu.

Constantin Noica – marele îndăgostit
de mărginimea Sibiului – scria cândva
că „dacă trebuie să recunoaștem pentru
națiunea română starea de letargie ca
stare ce o definește în istorie trebuie să
recunoaștem și faptul că pentru națiunea
noastră ardelenii reprezintă „starea de
veghe“„. 

În Ardeal românii nostri au avut
mereu „adevărate flăcări“ reprezentate
de localități, locuri și mai ales oameni ce
au „ars pentru neam biserică și dreptate“.
Un asemenea loc simbol a fost și Sadu,
localitate ce a dat neamului bărbați re-
prezentativi precum: vestitul Popa
Tunsu, respectiv protopopul Ioan Pioaru
– luptătorul împotriva uniației, Ioan
Pioaru - Molnar, primul român medic
profesor universitar oculist al curții im-
periale din Viena, pe marele Inocențiu
Micu Klain – vlădica ce a ridicat spre cer
steagul luptei naționale pentru drepturile
românilor și a prefigurat întregul pro-
gram al „școlii ardelene“; precum și pe
nepotul acestuia Samuil Micu Klain.

Dualismul austro ungar a însemnat
doar sporirea împilărilor și nedreptăților
la care au fost supuși sădenii atât din par-
tea sașilor cât mai ales din partea stăpâ-
nirii maghiare. Astfel Sadu a avut școală
confesională în limba română începând
din sec XVII; la sfârșitul secolului trecut
maghiarii au bătut la „civilizarea“ săde-
nilor prin introducerea limbii maghiare
în școală și prin redactarea tuturor docu-
mentelor administrative numai în ma-
ghiară. 

La 10 iulie 1877 se naște Dimitrie
Bunea ca fiu al celui mai bogat locuitor
muntean stabilit în sat și căsătorit cu o
sădeancă în deceniul 7 al sec XIX-lea.
Școala generală o face în Sadu iar stu-
diile secundare la Sibiu la Liceul Ger-
man. Între anii 1897-1900 urmează stu-
diile institutului pedagogico-teologic
„Andreiana“ din Sibiu pe care îl absolvă
cu succes obținând atestatul de calificare
la 30 august 1900. Din acel moment și
până la moartea sa la 24 decembrie 1935
este paroh în comuna natală Sadu căreia
i se dedică cu asemenea dăruire încât ră-

mâne personalitatea cea mai reprezenta-
tivă a comunei în secolul XX.

Dumnezeu îl înzestrase cu un fizic de
excepție 1,94m înălțime și 90 de kg,
zvelt și agil până la bătrânețe, o figură
frumoasă, o voce cu o deosebită prestan -
ță și o autoritate intrată în legenda locală;
vorbea binișor latina și greaca, curent
limbile germană și maghiară și era pa-
sionat de istorie și economie. 

Părintele Bunea a devenit membru al
Partidului Național Român din Transil-
vania, calitate în care a orientat energic
in telectualii și sătenii spre mișcarea de
rezistență națională de luptă pentru drep-
turile culturale și politice ale românilor. 

În această calitate s-a ocupat de
educația tineretului ca director de școală
și profesor, a realizat un cor local devenit
vestit în întreaga mărginime, un ansam-
blu folcloric permanent care susținea
frecvent spectacole în comună și alte
localități, a imbogățit biblioteca școlii, a
înființat Biblioteca Populară Româ-
nească a localității, ca președinte al As-
trei a antrenat sătenii în concursurile
agricole pentru a stimula producția agri-
colă și calitatea acesteia, a împrumutat
comuna cu bani pentru ridicarea etajelor
1 și 2 la școală.

Dumitru Bunea a realizat și condus ca
președinte „institutul de credit și econo-
mii Frățietatea“, bancă populară bine
afirmată în zonă. 

În anul 1916, după intrarea României
în război, preotul Dimitrie Bunea orga-
nizează sătenii în grupuri de ghizi pentru
unitățile române ce acționau în această
zonă muntoasă, atât în timpul înaintării
acestora spre Cisnădie și Sibiu cât și în
timpul retragerii trupelor române atacate
de efective superioare alpine germane și
când acestea se degajau greu de trupele
germane în ofensivă. 

Denunțat autorităților maghiare chiar
de către notarul local colaboraționist al
ungurilor, Dumitru Popică, preotul Di-
mitrie Bunea împreună cu alți 16 săteni
vor fi arestați, puși în lanțuri și duși pe
jos în coloană până la Ocna Sibiului și
apoi pentru continuarea anchetei până la
Cluj, fiind internat ulterior în lagărele
politice de la Sopron și Zombor.

În noiembrie 1918 organizează Garda
națională în Sadu și Consiliul Național
al cărui președinte a și devenit. Ulterior
organizează o adunare populară care
adoptă prin semnăturile unanime ale

celor 288 de participanți adeziunea co-
munei la Unirea cu România. Imediat
după aceasta s-a constituit o delegație
condusă de preotul Dimitrie Bunea care
a plecat la Marea Adunare de la Alba
Iulia pentru a duce documentul și voința
locuitorilor comunei Sadu pentru unirea
cu Țara Mamă. 

Aici este ales membru supleant al
Consiliului Național Central, devenind
practic unul dintre cei 1238 de deputați
care au decis unirea. Meritele sale în rea-
lizarea unirii dar și eforturile constante
depuse în acest sens aveau să fie recu-
noscute prin decorarea sa de către Re-
gele Ferdinand inclusiv cu Ordinul Co-
roana României în grad de cavaler. 

După război va acorda o atenție de-
osebită problemei exproprierii sașilor
din Cisnădie și reîmproprietăririi sădeni-
lor cu pământurile răpite acestora, inclu-
siv cu munții ce înconjurau localitatea.
Pentru aceasta realizează zeci de memo-
rii către consiliul diligent din Transilva-
nia, face zeci de drumuri la Cluj și
București și deși sașii îl amenință cu
moartea iar asupra sa s-a tras cu arma în
mai multe rânduri, are satisfacția deplină
de a vedea că se face dreptate sădenilor
săi – dintre care se ridicase și pe care i-a
iubit constant cu toate cele bune și rele
ale lor.

Pentru cinstirea memoriei celor 147
de militari căzuți pe teritoriul comunei
mobilizează atât sădenii din partea locu-
lui cât și pe cei plecați în America și ri-
dică un frumos monument.

A făcut eforturi deosebite pentru pro -
pășirea economică a comunei Sadu după
1920 atât prin întărirea Băncii Populare
Frățietatea pe care ca președinte o scoate
cu bine din marea criză economică din
1929 - 1933 prin stimularea cooperativei
Negrovanu, creșterea numărului de ani-
male din comune (oi, bivoli,vaci) și
selecționarea acestora prin îndemnarea
sădenilor să participe la concursurile
agricole cu premii, precum și printr-o
sistematică și rațională exploatare a pă-
durilor de stejar, fag și brad ce apar -
țineau comunei.

Politic, după desființarea Partidului
Național Român, se integrează în Parti-
dul Național Liberal având funcția de
vicepreședinte al organizației PNL Sibiu.
Astfel IG Duca devine un oaspete
obișnuit în casa preotului, alături de alte
personalități fruntașe din PNL. Preotul
Bunea avea numeroși prieteni printre oa-
menii de cultură teologi și laici, printre
istorici și scriitori.

Îndemnat de Simion Mehedinți a rea-
lizat și o primă monografie a comunei
sale dar moartea neașteptată l-a împiedi-
cat să o publice, aceasta circulând doar
ca manuscris printre intelectualii locali
ai vremii. 

În decembrie 1935 se internează în
Spitalul German din Sibiu pentru o
intervenție minoră și în mod total
neașteptat face septicemie accidentală.
Serviciul de Siguranță anchetează moar-
tea suspectă, concluzia neoficială fiind
că fost infectat intenționat de către
urmași ai sașilor din Cisnădie pe care îi
expropriase în favoarea comunei Sadu.

Prof. Dumitru BUNEA

viaţa și lupta unui preot ortodox român din
ardeal în ultimii ani ai imperiului dualist
austro-ungar – preotul dimitrie Bunea
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În vremurile în care foarte mulţi ti-
neri sunt dezorientaţi referitor la viitorul
lor profesional, fiindu-le greu să îşi
găsească drumul printre atâtea oferte,
Fundaţia Revistei Ferma a iniţiat un
proiect care îi aduce mai aproape de
reala lor vocaţie. 

„Sustinem învăţământul preuni-
versitar agricol“ este al patrulea eve-
niment din cadrul proiectului, care a
avut loc la Liceul Agricol din Ciumbrud
în data de 7 decembrie. Din partea Li-
ceului Agricol „M. Kogălniceanu“ din
Miroslava au participat dl. Timu Con-
stantin în calitate de director, Florea Co-
stel şi Cioran Cezar, profesorii de spe-
cialitate şi un grup de şapte elevi. 

Pe termen lung, acest proiect este de-
stinat unei dezvoltări sustenabile a ag-
riculturii româneşti, în cadrul căreia ne-
voia de specialişti este una tot mai reală.
Din păcate, legislaţia actuală nu este
una care să încurajeze alegerea unei
asemenea opţiuni de şcolarizare. Din
această cauză, o asemenea iniţiativă
este binevenită pentru formarea de
specialişti de calitate în domeniile zoo-
tehniei, mecanizării, industriei agro-ali-
mentare etc. 

„Agricultura nu implică numai pro -
ducția de alimente. Este vorba și des-
pre comunitățile rurale, mediul rural
și resursele sale naturale de mare preț.
Multe locuri de muncă din zonele ru-
rale sunt legate de agricultură. Agri-
cultorii au nevoie de mașini, construc -
ții, combustibil, îngrășăminte și în -
grijiri medicale pentru animale. Multe
persoane lucrează în aceste sectoare
adiacente agriculturii realizând ope -

rațiuni precum prepararea, prelucra-
rea și ambalarea alimentelor. Există,
de asemenea, cei care sunt implicați în
stocarea, transportul și vânzarea cu
amănuntul a produselor alimentare.
În concluzie, agricultura și producția
de alimente reprezintă elemente esen -
țiale ale economiei și societății noa-
stre“, a declarat Timu Constantin, di-
rectorul liceului.

Meritul pentru reuşitele pe care le au
liceele agricole aparţine, în totalitate,
managerilor, cadrelor didactice şi elevi-
lor. Împreună dezvoltă parteneriate şi
programe educaţionale care îi ajută pe
tineri să-şi aleagă drumul potrivit după
absolvire. Mulţi foşti elevi ai acestor
licee sunt astăzi fermieri de succes!

Cadrele didactice ale liceului susţin
proiectul iniţiat de Revista FERMA prin
Fundaţia Revistei Ferma şi specialiştii
Dr.ing. Leonard Constantin Stafie şi Dr.
medic veterinar Radu Antohe. Proiectul
se refera la educarea si formarea pro -
fesională a tinerilor pentru a deveni fer-
mierii viitorului.

Este binecunoscut faptul că, o
componentă esenţială a agriculturii mo-
derne este educarea, formarea profe -
sională a tinerilor pentru a deveni fer-
mierii viitorului, dar şi pentru a aduce
în exploataţiile familiilor sau în gospo -
dării soluţii sau alternative generatoare
de profit.

Agricultura le poate deschide tineri-
lor de la sate un drum în viaţă, oferindu-
le în acelaşi timp o sursă consistentă de
venit, mai ales când pot lua exemplu de
la părinţii ori bunicii lor. Asta încearcă
să le transmită an de an cadrele didac-

tice ale liceelor agricole din ţară
absolvenţilor claselor a VIII-a.

În anul şcolar 2019-2020, instituţia
şcolară agricolă din comuna Miroslava
va cuprinde în oferta educaţională 84
locuri la forma de învăţământ liceal -
specializările tehnician veterinar, tehni-
cian analize produse alimentare şi teh-
nician în activităţi economice şi 56 lo-
curi la şcoala profesională, în meseriile
de preparator produse carne-peşte, bru-
tar-patiser, cofetar, bucătar şi mecanic
agricol.

Ca o noutate, din anul şcolar viitor va
fi înfiinţată prima clasă de învăţământ
în sistem dual pentru specializarea me-
canic agricol. În această formă de
învăţământ, timp de trei ani, elevilor li
se vor asigura de către companiile par-

tenere masa zilnică, o bursă de 200
lei/lună, dar şi orele de practică cu un
maistru specializat. Statul va contribui
suplimentar, cu o bursă de 200 lei lunar.
După şcolarizare, elevii, absolvenţi ai
aceastei forme de învăţământ, nu vor
mai fi ucenici, ei vor fi mecanici agri-
coli, vor avea un job asigurat de firmele
partenere foarte bine plătit.

Încurajarea tinerilor agricultori și asi-
gurarea continuității de la o generație la
alta reprezintă o adevărată provocare
pentru dezvoltarea rurală pe care tre-
buie să o susţinem cu toţii. Sprijinirea
tinerilor pentru a se lansa în agricultură
este un imperativ strategic, pentru ca
zonele rurale să facă față cu succes nu-
meroaselor provocări cu care se
confruntă.

Campania „Sustinem învăţământul preuniversitar
agricol“ continuă la liceul din Miroslava

În săptămâna 19-25 noiembrie 2018 a avut loc
a XX-a ediţie a Săptămânii Educaţiei Globale
(Global Education Week GEW), program facil-
itat de Centrul Nord-Sud al Consiliului Europei,
cu tema „Lumea se schimbă, dar noi?“

Educaţia globală cuprinde educaţia pentru
dezvoltare, educaţia privind drepturile omului,
educaţia interculturală, educaţia pentru pace şi
soluţionarea conflictelor care se fundamentează
pe înţelegerea problemelor fundamentale ale
cetăţeniei globale.

Cu prilejul acestui eveniment, membrii
Clubului de istorie şi educaţie socială din Şcoala
Gimnazială „Colonel Constantin Langa“, ce
cuprinde elevi ai claselor a V-a, a VI-a şi a VIII-
a au desfăşurat o activitate pe data de 23 noiem-
brie 2018 cu titlul Atitudini de respect pentru
diversitate şi abilităţi de comunicare intercul -
tu rală. Scopul activităţii a fost acela de conşti -
entizare a faptului că trăim într-o lume globa -
lizată, unde fiecare dintre noi este provocat să se
adapteze, dar unde descoperă şi oportunităţi de
a concepe modalităţi pentru a face lumea un loc
mai echitabil şi mai durabil.

Clubul de istorie şi educaţie socială are 35 de
membri, este coordonat de prof. Beatrice Iosub
şi îşi va continua activitatea şi în luna decembrie
cu o nouă provocare: Tradiţii de Crăciun şi de
Anul Nou.

Director, prof. Beatrice Iosub

Săptămâna educaţiei Globale, la Școala Gimnazială
„Colonel Constantin Langa“ din Miroslava
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Dumnezeu Preabunul
Ne-a trimis Crăciunul

Cu har și bucurie 
Și aici să fie.

(Colind bizantin – 
Dumnezeu Preasfântul)

În fiecare an, începutul lunii decem-
brie vine cu forfotă mare, atât la sate,
cât și la orașe: începe șirul sărbătorilor
de iarnă: Sf. Ierarh Nicolae (6 decem-
brie), Nașterea Domnului Iisus Hristos
(25 decembrie), Soborul Maicii Dom-
nului (26 decembrie), Sf. Arhidiacon
Ștefan (27 decembrie), Tăierea îmrejur
cea după trup a Domnului și Sf. Ierarh
Vasile cel Mare (1 ianuarie), Botezul
Domnului Iisus Hristos (6 ianuarie) și
Soborul Sfântului Ioan Botezătorul (7
ianuarie). Dar, în centrul tuturor acestor
sărbători se află Nașterea Domnului no-
stru Iisus Hristos sau, cum este
denumită această sărbătoare în popor –
Crăciunul.

Credincioși sau mai puțin credin -
cioși, evlavioși sau doar super stițioși,
oamenii sunt cuprinși, în această peri -
oadă, de „spiritul Crăciu nului“ sau de
„atmosfera sărbă torilor de iarnă“ care,
poate însemna (fără a fi exhaustivă
această înșiruire) spovedanie, cumine-
care, curățire, dăruire, milostenie, fapte
bune, colinde, întoarcerea acasă, vizita-
rea rudelor (în special a părinților),
„shoping de sezon“, goana după cado-
uri, masa de Crăciun, odihnă, concediu,
prieteni, bucurie...

Însă, sensul sărbătorii și scopul
întrupării Domnului Iisus Hristos este
minunat rezumat într-o colindă bizan -
tină: Dumnezeu Preasfântul/ Colindând
pământul/ Avrut să nu mai fie/ Potop și
urgie/ ... Și iși trimise Fiul/ S-alunge pu-
stiul/ Fiul se-ntrupează/ Lumea lumi -
nează…

Istoricul sărbătorii
Sărbătoarea Nașterii Domnui Iisus

Hristos (Crăciunul) face parte din cate-
goria praznicelor împărătești (sărbători
domnești) cu date fixe1, fiind una din
primele sărbători specific creștine, deși
nu este la fel de veche, din punct de ve-
dere al serbării, precum Paștile sau Ru-
saliile.

Chiar și data serbării Crăciunului a
diferit în perioade istorice și arii geogra-
fice. Deși acum este sărbătorită în toată
lumea creștină anual, la data de 25 de-
cecembrie, în primele veacuri, în Apu,
Nașterea Domnului era serbată la 25 de-
cembrie, în timp ce în Răsărit, până prin
a doua jumătate a secolului al IV-lea,
era serbată la 6 ianuarie, odată cu Bote-
zul Domnului (Epifania). 

Fixarea datei de prăznuire a Nașterii
Domnului și generalizarea sărbătorii,
atât în Apus cât și în Răsărit, la 25 de-

cembrie are legătură cu mai mulți fac-
tori:

1. Dorința Bisericii de contrapune
unor sărbători păgâne, care se serbau în
mod imoral și contrar învățăturii
Mântuitorului, sărbători creștine. În
cazul de față, Nașterea Domnului a fost
contrapusă sărbătoririi zeului Mithra,
zeul soarelui, care se serba în jurul
solstițiului de iarnă (22 – 23 decem-
brie);

Alte sărbători romane care cădeau
cam în aceeași perioadă cu cea a
Nașterii Domnului,erau Saturnaliile
(sărbătoare în cinstea zeului Saturn) și
Juvenaliile (sărbătoare în cinstea zeului
Jupiter). Și aceste sărbători păgâne a fos
înlocuite de sărbătoarea creștină a
Nașterii Mântuitorului Iisus Hristos, po-
porul roman păstrând multe din tradiții,
cărora le-a dat o interpretare creștină.

2. Simbolistica sărbătorii, întrucât
proorocii și evangheliștii L-au numit pe
Mântuitorul Iisus Hristos Soarele drep -
tății (Maleahi 4, 2), Răsăritul cel de sus
(Zaharia 6,12, Luca 1, 78-79), Lumină
spre descoperirea neamurilor (Luca
2,32), de aceea, părinții Bisericii au
fixat data prăznuirii nașterii Sale în pre-
ajma solstițiului de iarnă, atunci când
zilele încep să crescă iar nopțile să
scadă. Însuși Hristos spune despre Sine:
Eu sunt Lumina lumii (Ioan 9,5).

O altă interpretare simbolică în
legătură cu stabilirea datei Crăciunului,
este acordată de către părinții bisericești
cuvintelor Sfântului Ioan Botezătorul,
care spune despre Mântuitorul iisus
Hris tos: Aceluia (iisus Hristos) se cades
ă crească, iar mie să mă micșorez (Ioan
3,30), fapt pentru care, ziua de naștere
a Sf. Ioan Botezătorul a fost stabilită în
momentul solstițiului de vară (24 iunie),
când zilele încep să scadă, iar cea a
nașterii Mântuitorului iisus Hristos, pe
25 decembrie (solstițiul de iarnă) când,
așa cum am mai spus, zilele încep să
crească. 

Această interpretare simbolică este
condensată în troparul sărbătorii:
Nașterea Ta, Hristoase, Dumnezeul no-
stru, răsărit-a lumii lumina cunoștinței;
că întru dânsa cei ce slujeau stelelor de
la Stea s-au învățat să se închine Ție,
Soarelui dreptății și să Te cunoască pe

Tine, Răsăritul Cel de sus, Doamne,
Slavă Ție!

Singura excepție de la prăznuirea
Nașterii Domnului la data de 25 decem-
brie sunt armenii care, și astăzi,
serbează Crăciunul la data de 6 ianuarie. 

Etimologia cuvântului
„Crăciun“

Există mai multe păreri cu privire la
originea termenului popular – Crăciun
– pentru denumirea sărbătorii Nașterii
Domnului Iisus Hristos. Întrucât spațiul
nu permite o detaliere a acestor teorii
etimologice, în cele ce urmează le voi
enumera doar, subliniind că filologii
consideră acest cuvânt fie de origine
românească (cei mai mulți dintre ei) sau
slavă. Astfel, Crăciun ar deriva din lati-
nescul carnaționem (mâncare de carne),
Crastium (ziua de mâine), de la Chrsti
Jejunium (postul lui Hristos), de la Ca-
lationem (chemare, convocare, întru -
nire) sau de la Creationem (creație, zidi -
re, încarnare, întrupare), ultimele două
fiind cele mai acceptate în dicționare. 

O altă teorie, care firmă că termenul
popular Crăciun ar veni pe filieră slavă
de la Kracun (sau derivate), termen care
se regăsește la popoarele din jurul țării
noastre. 

Semnificația sărbătorii
Nașterea Domnului Iisus Hristos este

relatată de către doi dintre cei patru
evangheliști: Sfântul Evanghelist Matei
și Sfântul Evanghelist Luca, cel din
urmă oferind detalii care atestă că
informațiile au fost primite „de la
sursă“, anume Sfânta Fecioară Maria. 

Crăciunul este, în primul rând, împli -
nirea făgăduinței făcută de Dumnezeu,
oamenilor, după căderea lor în păcat: că
va trimite un Răscumpărător (Mesia),
Care, prin jertfa Sa, avea să zdrobească
capul șarpelui și să restabilească
legătura dintre umanitate și Creatorul ei.

Așadar, Crăciunul – nașterea
Mântuitorului în Betleemul Iudeii, din
pururea Fecioara Maria, este darul lui
Dumnezeu pentru omenire: Dumnezeu
așa a iubit lumea, încât pe Fiul Său Cel
Unul-Născut L-a dat, ca oricine crede

în El să nu piară, ci să aibă viață
veșnică. Căci n-a trimis Dumnezeu pe
Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci
ca să se mântuiască, prin El, lumea.
(Ioan 3, 16-17). 

Făgăduită de Dumnezeu, vestită de
prooroci și așteptată de omenire, veni-
rea Fiului lui Dumnezu în lume, întru
toate asemănându-Se nouă, afară de
păcat, reprezindă dovada dragostei
eterne și a veșnicei purtări de grijă a lui
Dumnezeu pentru noi: Dumnezeu S-a
făcut om, ca pe om să-l îndumnezeias -
că, cum spune Sfântul Atanasie al Ale-
xandriei.

De asemenea, scopul și sensul întru -
pării Mântuitorului Iisus Hristos este
concis mărturisit în simbolul de
Credință (Crezul): Care pentru noi,
oamenii și pentru a noastră mântuire,
S-a întrupat de la Duhul Sfânt și din
Maria Fecioara…

Tradiții și obiceiuri de Crăciun
Fără îndoială, aceastea sunt nume-

roase și variază în funcție de zona
geografică. Însă, aici, vom aminti doar
două din obiceiurile străvechi, creștine,
în legătură cu sărbătoarea Nașterii
Domnului: umblatul preotului cu icoana
pe la casele creștinilor, spre a vesti
Nașterea Mântuitorului Iisus Hristos și
colindatul.

Umblatul preotului cu icoana
Nașterii pe la casele creștinilor își are
originea în primele veacuri, când săr -
bătorile din anul următor erau anunțate
în acest mod. Totodată, este un moment
de sacralizare a spațiului de locuit,
creștinul primindu-L pe Hristos în casa
sa și, astfel, simbolic, aceasta devine
iesle, devine Betleem.

Obiceiul colindatului înglobează în el
nu numai cântec și gest ritual, ci și nu-
meroase mesaje și simboluri ale unei
străvechi spiritualități românești. Colin-
datul caselor, este participarea întregii
comunități la vestirea Nașterii Domnu-
lui. În majoritatea zonelor țării, cei care
vestesc Nașterea, prin colind, sunt co-
piii, ca cei ce sunt curați și vrednici să
transmit mesajul din colind, un text sac-
ralizat, plin de dogmă creștină, ce
sintetizează scopul venirii Mântuito -
rului în lume: Să Se nască/ Și să
crească/ Să ne mântuiască!

Dar cel mai important lucru pe care
creștinul îl poate face în acestă perioadă
este să-ți pregătească (primenească)
sufletul spre a-L primi pe Hristos: prin
spovedanie și prin împărtășirea cu Tru-
pul și Sângele Mântuitorului Iisus Hri-
stos. Doar așa putem spune că am
înteles și am împlinit scopul sărbătorii,
scopul întrupării lui Dumnezeu Fiul,
doar așa noi înșine devenim loc al
sălășluirii lui Dumnezeu, tindem spre
sfințenie, ca împlinire a umanului (Nic-
hifor Crainic), detașăm credința de
superstiție, sfințe nia de profan și ceres-
cul de pământesc.

Preot Claudiu Constantin 
GHEORGHIASA

Parohia Sf. Împ. 
Constantin și Elena, Dancaș

Crăciunul, sărbătoarea nașterii
domnului iisus Hristos la români

1 Praznicele împărătești (sărbători domnești)
cu date fixe sunt sărbătorile închinate Persoane-
lor Sfintei Treimi: Tatălui, Fiului și Duhului
Sfânt. Din categoria praznicelor împărătești cu
date fixe fac parte acele sărbători care, anual,
sunt serbate la aceeași dată. În cazul praznicelor
împărăteși cu dată schimbătoare, serbarea ace-
stora se face în funcție de data Sfintelor Paști,
care este variabilă.
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Prin prezenta vă facem cunoscut că în anul 2019
Primăria Comunei Miroslava va asigura din bugetul
local fondurile necesare pentru plata cheltuielilor de
branșare/racordare la sistemul de alimentare cu apă și
canalizare pentru familiile/persoanele singure care au
domiciliul în comuna Miroslava, județul Iași.

Având în vedere prevederile art. 12 alin. (1), lit. n) din
Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu
apă și canalizare, familiile și persoanele singure care au
media veniturilor bănești nete lunare sub salariul minim
brut pe țară garantat la plată pe membru de familie, pot
depune la registratura primăriei cererea însoțită de
următoarele documente:

l Adeverință salariat, cupon pensie, cupon alocație
sau orice alt document care atestă veniturile obținute în
familie;

l Copie după buletinul de identitate/carnetul de iden-
titate;

l Copie după certificatul de naștere a copiilor.
Menționăm că realizarea branșamentului/racordului

la sistemul de alimentare cu apă și de canalizare este
condiționat de existența acestor rețele pe strada la care
fiecare solicitant își are domiciliul.

Primăria comunei Miroslava, județul Iași face
următorul anunț public privind obligația cetățenilor care
au beneficiat în perioada 2015-2018 de realizarea
branșamentului la rețeaua de apă din fonduri din bugetul
local al primăriei de a încheia contract de furnizare cu
operatorul SC APAVITAL SA Iași.

În cazul în care nu se semnează contractul de furnizare
cu operatorul înainte de punerea în funcțiune a
branșamentului la rețeaua de apă sunteți considerați con-
sumatori clandestini și conform art. 461 din Legea nr.
51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice
această faptă constituie infracțiune în domeniul serviciilor
de utilități publice și se pedepsește potrivit Legii nr.
286/2009 privind Codul Penal.

anunţ public

Pentru prevenirea îmbol -
năvirii populației în urma
consumului de carne de
porc în perioada sărbăto -
rilor de iarnă trebuiesc luate
următoarele măsuri:

- Cumpărarea de cărnuri
şi alte produse alimentare
preparate din carne să se
facă numai de la nivelul
unităţilor înregistrate/ auto -
rizate sanitar – veterinar;

- Sacrificarea porcilor în
gospodăriile proprii nece -
sită efectuarea examenului
pentru identificarea Trichi-
nella spp.;

Examenul trichinelos-
copic se face zilnic la Ca-
binet Medical Veterinar
Orăşel Gheorghe din Mi-
roslava, persoană de con-
tact Axinte Mihaela
0744225244

anunţ

tipografie angajează pentru sediul din Miroslava:

l Tăietor hârtie la ghilotină
l Operator mașină de broșat cărți
l Legător carte
Se oferă calificare la locul de muncă. Relații la

telefon: 0740.108.880

anunţ

anunţ public

Începând cu data de 28 septembie 2018 a intrat în
vigoare Legea nr. 196/2018 privind înființarea, or-
ganizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari
și administrarea condominiilor, publicată în Moni-
torul Oficial nr. 660 din 30 iulie 2018.

Raportul dintre autorităţile administraţiei publice şi
asociaţiile de proprietari este stabilit de Art.10, alin.1-
4, din legea menționată anterior și anume : 

Art. 10. - (1) Autorităţile administraţiei publice lo-
cale organizează în cadrul aparatului de specialitate al
primarului un compartiment specializat în sprijinirea,
îndrumarea şi controlul asociaţiilor de proprietari. 

(2) Autorităţile administraţiei publice locale, prin
compartimentele prevăzute la alin. (1), asigură, la ce-
rere, informarea asociaţiilor şi proprietarilor din con-
dominii cu privire la cadrul normativ privind organi-
zarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari. 

(3) Compartimentele prevăzute la alin. (1)
informează asociaţiile de proprietari cu privire la
interdicţiile prevăzute în regulamentul local de urba-
nism sau în regulamentele de intervenţie aferente zo-
nelor de intervenţie prioritară, aplicabile condominii-
lor, stabilite în cadrul programelor multianuale desti-
nate creşterii calităţii arhitectural-ambientale a
clădirilor, de reabilitare termică şi de reducere a riscu-
lui seismic al construcţiilor existente, precum şi cu pri-
vire la obligativitatea montării contoarelor pentru in-
dividualizarea consumurilor la nivel de proprietate
individuală, conform legislaţiei în vigoare. 

(4) Compartimentele prevăzute la alin. (1)
exercită controlul asupra activităţii financiar-con-
tabile din cadrul asociaţiilor de proprietari, din ofi-
ciu ori la solicitarea unuia sau mai multor membri
ai asociaţiei de proprietari. 

(5) La propunerea compartimentelor specializate în
sprijinirea, îndrumarea şi controlul asociaţiilor de pro-
prietari din cadrul autorităţii administraţiei publice lo-
cale, primarul, în baza unei hotărâri a consiliului local,

atestă persoanele fizice în vederea dobândirii calităţii
de administrator de condominii. 

(6) Atestatul prevăzut la alin. (5) se emite în baza
următoarelor documente: 

a) certificatul de calificare profesională pentru
ocupaţia de administrator de condominii, conform pre-
vederilor art. 2 lit. f); 

b) cazierul judiciar care să ateste că nu a suferit
nicio condamnare, prin hotărâre judecătorească rămasă
definitivă, pentru o infracţiune de natură economico-
financiară; 

c) cazierul fiscal. 
Persoana responsabilă cu sprijinirea, îndrumarea și

controlul asociațiilor de proprietari la nivelul Unității
Administrativ-Teritorială Comuna Miroslava este do-
amna Adriana Cardaș, Polițist Local în cadrul
Compartimentului Verificare Agenți Economici.

„În perioada următoare, vom efectua controale la
toate asociațiile de proprietari de pe raza Comunei Mi-
roslava, pentru a verifica dacă sunte respectate
condițiile impuse de Legea nr.196/2018, în special cele
cu privire la repartizarea cheltuielilor asociației. Mem-
brii asociațiilor de proprietari pot aduce la cunoștință
Autorităților Locale orice neregulă sesizată, pe adresa
de email control.societati@primariamiroslava.ro sau
la telefon 0748.029.512 „, a declarat Adriana Cardaș.

Tototdată, aducem la cunoștința președinților
asociațiilor de proprietari că, în conformitate cu pre-
vederile art. 105 din Legea nr. 196/2018 privind
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de
proprietari şi administrarea condominiilor, in termen
de 60 de zile de la intrarea in vigoare a Legii nr
196/2018 „preşedinţii asociaţiilor de proprietari
sunt obligaţi să transmită autorităţilor
administraţiei publice locale numele şi datele de
contact actualizate privind preşedintele comitetul
executiv, comisia de cenzori/ cenzorul şi administra-
torul.“

În atenţia asociaţiilor de
proprietari din comuna Miroslava

În perioada ianuarie - decembrie 2018, activita-
tea Adăpostului de Câini Miroslava s-a desfășurat pe
mai multe planuri, acoperind o arie largă de proiecte
în domeniul gestionării câinilor fără stăpân.

Activitatea Serviciului de Gestionare a Câinilor
fără Stăpân - Miroslava a urmărit:

Programe de sterilizări 
gratuite a câinilor

Cu sprijinul și implicarea voluntară în organizare
a coordonatorului adăpostului, în anul 2018 s-au
desfășurat trei campanii de sterilizări gratuite în co-
muna Miroslava, cea de-a patra fiind deja programată
pentru luna septembrie. Astfel, în perioada 20-23
aprilie, 7-8 iulie, 3-4 august și 7-8 octombrie s-au
sterilizat gratuit aproximativ 350 de câini cu sau fără
stăpân din comuna Miroslava. Campaniile s-au
desfășurat în weekend-uri pentru a facilita participa-
rea cât mai multor persoane interesate de sterilizarea
animalelor pe care le dețin, fapt ce contribuie la re-
ducerea numărului de câini abandonați, prin controlul
reproducerii acestora.

Campaniile de sterilizare au fost efectuate de către
echipe medicale din Iași și București, respectiv per-
sonalul de la Cabinet ErisVet, Cabinet KoniVet și
Cabinet RaliVet Farm. Alături de aceștia s-au impli-
cat în mod voluntar angajații Adăpostului de Câini
Miroslava, Georgeana Olaru și Ștefan Mihai, dar și
iubitori de animale din localitatea Miroslava. 

Implementarea programelor de adopții
Până în luna decembrie anul curent, dintr-un

număr de aproximativ 330 de câini colectați de pe
teritoriul Miroslavei ca urmare a sesizărilor primite
de la cetățeni, peste 260 au fost plasați în adopție,
atât în țară, cât și în străinătate. Adopțiile naționale
au fost posibile doar prin munca susținută a
angajaților, mare parte dintre adoptatori venind în
vizită în weekend-uri, dar și prin promovarea
continuă a câinilor în mediul online și prin partici-

parea la diverse târguri destinate animalelor de
companie. Adopțiile internaționale se realizează
prin colaborarea continuă cu organizațiile interna -
țio  nale pentru protecția animalelor.

Colaborări cu instituții, 
persoane fizice și juridice

În activitatea desfășurată, Adăpostul de câini Mi-
roslava colaborează constant și primește ajutor din
partea mai multor cabinete veterinare, a personalului
medical și didactic de la Facultatea de Medicină
Veterinară, a ONG-urilor de profil din străinătate, dar
și din partea persoanelor fizice care se implică volun-
tar în diverse acțiuni.

Promovarea activității
Acțiunile și proiectele defășurate de către Adă -

postul de Câini Miroslava au fost mediatizate atât în
presa scrisă, cât și în cea audio-video. La nivel local,
lunar apar articole de informare pentru cetățeni.

Proiecte vizate
În prezent, reprezentanții Adăpostului de Câini

Miroslava lucrează la mai multe proiecte importante
atât pentru adăpost, cât și pentru comună:
1. Achiziționarea unei ambulanțe veterinare, în sco-

pul prestării serviciilor de sterilizare a câinilor la
domiciliu, ceea ce va conduce implicit la diminua-
rea câinilor abandonați.

2. Modernizarea și extinderea spațiului aferent
adăpostului.

3. Colaborarea cu alte ONG-uri din țară și străinătate
în vederea îmbunătățirii imaginii adăpostului, pre-
cum și atragerea de sponsori.
În paralel, se continuă campaniile de informare a

populației cu privire la importanța, dar și obligativi-
tatea sterilizării câinilor din gospodării, precum și
campaniile de sterilizări gratuite și de promovare a
adopțiilor.

adăpostul de Câini Miroslava
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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

Program audienţe

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.

l Pentru problemele care țin de iluminatul stradal în
comuna Miroslava nr. 0232.295.680/ interior 27. 

Căsătorii

l Pereu Nicolae și Zarea
Olga

l Cocea Constantin și
Gherasim Ruxandra

l Constantinescu Ioan și
Ermilă Zânovia

l Guțu Victor și Bacaliuc
Simona

Decese

l Tanana Constantin,
Vorovești, 81 ani

l Pavăl Eduard Dumitru,
Horpaz, 35 ani

l Feraru Ștefan, Valea
Adâncă, 66 ani

l Corodeanu Ion, Valea
Adâncă, 60 ani

l Lungu Aurel, Șipote, 88
ani

l Barariu Ioan, Valea
Adâncă, 74 ani

l Plămădeală Gheorghe,
Uricani, 73 ani

l Dughie Diana Maria,
Iași, 31 ani

l Stoica Cristinel, Rediu,
44 ani

date de contact utile din
comuna Miroslava

date înregistrate la
Starea Civilă 

în luna octombrie 2018
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Ultimele două meciuri ale turului
Ligii a 3-a la fotbal, seria I, ale echipei
Știința Miroslava au fost contra unor
adversari redutabili din județul Galați.

Mai întâi s-a disputat întâlnirea de pe
teren propriu contra echipei Sporting
Liești. Condițiile atmosferice ale finalu-
lui de sezon nu au fost favorabile, dar
miroslăvenii, oameni gospodari, au
reușit să curețe la timp suprafața de joc
de zăpadă pentru ultimul meci de acasă,
terenul din Uricani prezentându-se în
condiții excelente la fluierul de începere
al brigăzii nemțene condusă la centru de
arbitrul Bogdan Florea.

Prima repriză a consemnat ocazii la
ambele porți pe fondul unui joc de an-
gajament, însă tabela a rămas
nemodificată. Pauza a fost un sfetnic
bun pentru echipa noastră, care a intrat
pe teren parcă mai motivată, reușind de-
schiderea scorului dintr-o lovitură liberă
executată excelent de golgheterul
Alexandru Marin. După marcarea golu-
lui, elevii antrenați de Viorel Frunză s-
au descătușat, iar restul partidei s-a
desfășurat într-un singur sens, spre
poarta oaspeților din Liești. După 5
ocazii clare de a majora scorul, prelun-
girile aduc golul izbăvitor, reușit printr-
o acțiune de senzație marca Eduard
Sandu, care a luat minge pe cont pro-
priu și, după ce a trecut de 3 adversari
pe partea stângă, a urcat în careu,

șutând imparabil sub transversală pen-
tru 2-0. 

Ultima partidă a turului găsea,
așadar, echipa noastră pe podiumul
ligii, urmând să dea piept la Galați cu
continuatoarea singurei echipe din
Moldova care a cucerit titlul de
Campioană a României, echipa ACS
Suporter Club Oțelul Galați. Nume cu
greutate în trecut, gălățenii au așteptări
mari de la acest sezon, țintind pro-
movarea. În acest scop au lăsat intrarea
liberă la meciul important contra
Științei Miroslava, cele două echipe
fiind despărțite de un singur punct
înaintea acestei confruntări.

Pe un teren acoperit de zăpadă și
destul de înghețat, fotbaliștii noștri au
fost surprinși în debutul partidei de
„oțelari“, dubla reușită de Zaharia în
minutele 6 și 26 părând a consfinți un
galop de sănătate pentru echipa
gălățeană. N-a fost să fie așa pentru că
jucătorii noștri s-au mobilizat și au
echilibrat jocul, chiar dacă au mai fost
ocazii la poarta noastră. În minutul 35
Tăcuțanu a zguduit transversala gălă -
țeana cu un șut superb. Din nou pauza
a fost un catalizator de ambiție pentru
jucătorii noștri, care au ieșit mult mai
determinați de la cabine. Drept urmare
a doua repriză a avut o desfășurare

palpitantă, consfințind o cursă de re-
montare a rezultatului. După câteva ra -
tări, golgheterul Alexandru Marin punc -
tează și în această partidă, în minutul
64, cu o lovitură de cap bine plasată la
capătul centrării lui Petre Agrigoroaiei.

Pe fondul dominării echipei noas-
tre, gazdele au beneficiat de un
penalty în minutul 77 și se părea că
vor scăpa în câștigători. Nu de aceeași
părere a fost portarul Jan Turiță care
mai bifează o lovitură de la 11m
apărată, menținând vii speranțele de
egalare. Din păcate în minutul 84
băieții noștri au o ocazie imensă,
ratată din păcate, după o intervenție
magistrală a portarului gaz delor.
Meciul s-a încheiat cu 2-1 pentru ACS
Suporter Club Oțelul Galați. 

Finalul turului găsește echipa CS
Miroslava, așadar, pe locul 4, la egali-
tate de puncte cu locul al 3-lea – 31 de
puncte, la o distanță de 7 puncte de ocu-
panta locului 1, Gloria Buzău. Se
profilează pentru retur o luptă în 4 pen-
tru promovare, împreună cu Gloria
Buzău, Oțelul Galați și Bucovina
Rădăuți. Pentru elevii antrenorului
Frunză urmează o vacanță binemeritată
urmată de reunirea lotului la mijlocul
lunii ianuarie.

Felicitări, CS Miroslava și mult suc-
ces în retur!

Cătălin Eugen Caba

Știinţa Miroslava iernează pe
locul 4. Speranţe pentru retur!
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Pentru șahiștii din Miroslava 2018 a
fost un an plin de rezultate notabile, dar
de departe performerii sunt Medeea
Gabriela Cozaru (7 ani) și seniorul Teo-
dor Isac.

Medeea a început șahul în septembrie
2017, iar la începutul anului 2018 a
obținut mai multe premii la competițiile
de jucători nelegitimați. Apoi în luna mai
s-a legitimat și a participat la concursu-
rile de profesioniști obținând mai multe
premii printre care amintim Locul I la
Cupa Pietricica (Piatra Neamț), Locul I
la Cupa Dorul Basarabiei (Iași) și Locul
al II-lea la Turneul internațional Cupa
Palas (Iași). Medeea este susținută și
încurajată și de parinți și va participa în
februarie 2019 la Campionatul Național
Școlar de la Băile Olănești unde speră sa
obțină un rezultat cât mai bun.

Domnul Teodor Isac a obținut Locul
3 la Cupa Orașului Bicaz și la Cupa
Pașcaniului, precum și Locul al II-lea la
Cupa Tomeștiului. Este un jucător foarte
ambițios și în 2019 încearcă să se claseze
în primii zece jucători ai lumii la Cam-
pionatul Mondial de Seniori de la Băile
Felix.

Trebuie remarcat că la secția de șah
anul acesta la cursurile de șah au parti-
cipat peste 30 de copii domiciliați în co-
muna Miroslava, copii care vin de
plăcere și care sunt susținuți de părinții

lor care au înțeles rolul educativ al
șahului.

„Mulțumesc conducerii CS Știința
Miroslava și Primăriei Miroslava care
ne-a sprijinit și în 2018 la buna
desfășurare a activității secției de șah,
precum și la organizarea Cupei Comunei
Miroslava, ediția a II-a, competiție care
reunește an de an jucători de valoare din
toată România și Republica Moldova“
ne-a declarat Alin Apostol, antrenor de
șah la CS Știința Miroslava.

Medeea Gabriela Cozaru și teodor
isac - performerii secţiei de șah a

CS Știinţa Miroslava


