
Parcul Industrial Mi ros -
lava a devenit una din tre cele
mai căutate loca�ii inves -
ti�ionale din zona Moldovei.
Situat în imediata apropiere a
fabricii Delphi, Miroslava In-
dustrial Parc a reușit în ulti-
mii doi ani să atragă peste 60
de investitori, care vor dez-
volta unită�i de produc �ie sau
logistice. Valoarea investi�ii -
lor angajate în Miroslava
depășește 70 de milioane eu -
ro. Parcul Industrial Miro-
slava a devenit unul dintre
ce le mai de succes proiecte
industriale din Iași după
1989.

Investiţii strategice făcute de
Primăria Miroslava: Parcul Industrial

Satele comunei noastre se
prefac de la o zi la alta.
Schimbările sunt vizibile. Mo-
dernizarea satelor este necesa -
ră, iar apa, canalizarea, asfaltul
vrem să fie pe fiecare stradă, în
fiecare sat. În acelaşi timp, fie-
care zi este o nouă provocare
pentru comuna noastră. Tot
mai mulţi îşi doresc să
construiască o locuinţă. Înainte
însă de a face acest pas, normal
ar fi să vină la Primărie și să se
intereseze de utilităţile din
zonă, de perspective, de pro-
blemele care pot apărea. De
multe ori cei care cumpără nu
fac acest lucru. Iar apoi vin şi
întreabă când va fi canalizare,
când se va asfalta strada lor.

Migraţia de la oraş spre sa-
tele comunei Miroslava
reprezintă o provocare pentru
Primărie; căci trebuie gândit
totul în perspectivă. Populaţia
comunei, conform statisticilor
DLEP, era anul trecut de
19.170 de locuitori. Teoria însă
şi practica se contrazic în acest
caz. De ce? Răspunsul e sim-
plu. Mulţi îşi construiesc
locuinţe, dar nu îşi fac şi carte
de identitate, nu îşi fac mutaţia.
Le este ruşine cumva să aibă
specificată mutaţia altundeva
decât pe Iaşi? Atunci, de ce îşi
mai construiesc locuinţe? Pro-
bleme sunt, de exemplu, şi în
ceea ce priveşte gunoiul mena-
jer. Unii declară o persoană,

dar gunoiul ridicat este cât
pentru trei. Unii invocă faptul
că ar avea copii în Iaşi și că nu
pot merge la școli fără mutaţie
pe oraş. Este fals! Fiecare
instituţie vrea copii pentru că
este importantă finanţarea per
elev.

Populaţia Miroslavei este
undeva la 35.000 de locuitori.
Cu carte de identitate sunt
aproape 20.000. Este bine de
ştiut că dezvoltarea unei
comunităţi se face şi în funcţie
de numărul locuitorilor cu căr�i
de identitate. Fondurile guver-
namentale se alocă luând în
calcul cele mai sus menţionate.
Finanţarea proiectelor are la
bază acelaşi calcul. O
populaţie mai mare înseamnă
punctaj tehnico-economic mai
bun la evaluarea proiectelor,
mai mulţi bani la buget/cap lo-
cuitor din cote defalcate.

Dacă vrem o comună
dezvoltată până la ultima
strada, până la ultima casă, este
bine să ştim aceste lucruri.
Este bine ca fiecare dintre noi
să contribuim la dezvoltarea
comunei. Iar faptul că peste
10.000 de locuitori nu îşi fac
mutaţia duce la respingerea
unor proiecte de dezvoltare a
satelor noastre. Şi atunci re-
vine întrebarea: eşti sau nu eşti
locuitor al Miroslavei?

Administrație și informații utile

Hotărâri ale Consiliului Local
Miroslava din luna decembrie 2018

Mai sunt ţărani?

Satele Miroslavei față în
faţă cu secolul XXI

A fi sau a nu fi locuitor
al comunei Miroslava

MIROSLAVA
IANUARIE 2019 www.primariamiroslava.ro Tiraj 8000 exemplare

PUBLICAȚIE A PRIMĂRIEI  ȘI  A  CONSILIULUI  LOCAL MIROSLAVA

Satul românesc este într-un un moment
de răscruce. Regimul comunist a dorit să
creeze un om nou. Nu a reuşit, însă politica
respectivă a produs modificări structurale
în peisajul rural românesc. Miroslava nu a
fost ferită de acest lucru. Jumătate din sate
urmau să dispară. Erau propuse pentru de-
zafectare. Nu conta nici istoria de jumătate
de mileniu a unora dintre ele. Politica de si-
stematizare a satelor, de mutare a ţăranilor
la blocuri şi de mărire a suprafeţelor agri-
cole erau la ordinea zilei. După căderea co-
munismului, modernizarea satului, globali-
zarea, europenizarea culturală, preluarea
unor tipare comportamentale au afectat la
rândul lor tradiţiile populare, arhitectura
rurală. Satul contemporan se confruntă cu
o migraţie, mulţi căutând să câştige bani în
străinătate. Este un fenomen. La fel cum în
anii colectivizării ţăranii migrau masiv spre
oraş.
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2 MIROSLAVAHOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL MIROSLAVA

Ședința din data de 
13 decembrie 2018

 Hotărârea nr. 250 privind rectifica-
rea bugetului de venituri și cheltuieli
al comunei Miroslava, jude�ul Iași
pentru trim. IV 2018.

 Hotărârea nr. 251 privind aprobarea
procedurii de atribuire a terenului în
suprafa�ă de 30.000 m.p. de către
S.C. Miroslava Industrial Parc
S.R.L. către Compania MENNE-
KES, precum și aprobarea constitui-
rii dreptului de superficie.

 Hotărârea nr. 252 privind modifica-
rea și completarea Organigramei și a
Statului de func�ii la nivelul Unită�ii
Administrativ-Teritorială Comuna
Miroslava, jude�ul Iași, ca urmare a
reorganizării activită�ii în cadrul
Centrului de îngrijire pentru copii
afla�i în situa�ii de risc, sat Cornești.

Ședința ordinară din data 
de 20 decembrie 2018

 Hotărârea nr. 253 privind rezilierea
contractului de concesiune nr.
9256/26.04.2013 încheiat între Co-
muna Miroslava şi domnul Cufner
Claudiu, cu domiciliul în sat Horpaz,
comuna Miroslava, jude�ul Iași.

 Hotărârea nr. 254 privind instituirea
și administrarea taxei speciale de sa-
lubrizare pentru persoanele casnice
și non-casnice în COMUNA MIRO-
SLAVA.

 Hotărârea nr. 255 privind anularea
crean�elor fiscale mai mici de 40 lei,
aflate în sold la data de 31 decembrie
a anului 2018, datorate și neachitate
de către debitori la nivelul Comunei
Miroslava, jude�ul Iași.

 Hotărârea nr. 256 privind avizarea
Planului Urbanistic de Detaliu
pentru construire locuin�e colective,
teren situat în intravilan sat Valea
Adâncă, comuna Miroslava, jude�ul
Iași, NC 77131, NC 86071-benefi-
ciar S.C. REALIS IDEEA ST S.R.L.
și S.C. REALIS EUSEBIU S.R.L.. 

 Hotărârea nr. 257 privind introdu-
cerea în inventarul domeniului pub-
lic al comunei Miroslava a obiecti-
vului de investi�ie: „MODERNI-
ZARE STRA DA VIA MARE SAT
URICANI SI STRADA INV. CER-
NESCU VASILE SAT PROSEL-
NICI, COM MIROSLAVA“.

 Hotărârea nr. 258 privind introdu-
cerea în inventarul domeniului privat
al comunei Miroslava a obiectivului
de investi�ie: „Drumuri interioare
Parc industrial, com. Miroslava, jud.
Iași“.

 Hotărârea nr. 259 privind introdu-
cerea în inventarul domeniului privat
al comunei Miroslava a obiectivului
de investi�ie: „Creare drumuri inte-
rioare - Etapa 2 - Parc industrial,
com. Miroslava, jud. Iași“.

 Hotărârea nr. 260 privind introdu-
cerea in inventarul domeniului pub-
lic al comunei Miroslava a
investi�iei: „Extindere iluminat pub-
lic pe str. Iazului, sat Valea Adâncă,
com. Miroslava, jud. Iași“. 

 Hotărârea nr. 261 privind însușirea
de către Consiliul Local Miroslava a
modificărilor și completărilor din in-
ventarul domeniului public al comu-
nei Miroslava, Anexă nr. 1 la H.C.L.
Miroslava nr. 2/30.01.2018.

 Hotărârea nr. 262 privind însușirea
de către Consiliul Local Miroslava a
modificărilor și completărilor din in-

ventarul domeniului privat al comu-
nei Miroslava, jude�ul Iași, Anexă nr.
1 la H.C.L. nr. 3/30.01.2018.

 Hotărârea nr. 263 privind acordarea
mandatului special în vederea
exprimării votului în AGA ARSA-
CIS referitor la cererea de aderare a
Comunei Ion Creangă - jude�ul
Neam�, la Asocia�ia Regională a Ser-
viciilor de Apă Canal Iași - ARSA-
CIS și aprobarea Actelor Adi�ionale
nr. 25 și nr. 26 la Actul Constitutiv,
respectiv Statutul ARSACIS.

 Hotărârea nr. 264 privind acordarea
mandatului special în vederea
exprimării votului în AGA ARSA-
CIS referitor la cererea de aderare a
Comunei Stăni�a - jude�ul Neam�, la
Asocia�ia Regională a Serviciilor de
Apă Canal Iași - ARSACIS și apro-
barea Actelor Adi�ionale nr. 27 și nr.
28 la Actul Constitutiv, respectiv
Statutul ARSACIS.

 Hotărârea nr. 265 privind modifica-
rea Contractului de delegare a ge-
stiunii serviciilor publice de alimen-
tare cu apă și de canalizare nr.
48/2009 încheiat între Asocia�ia
Regională a Serviciilor de Apă Canal
Iași - A.R.S.A.C.I.S. și S.C. APAVI-
TAL S.A. prin Actul Adi�ional nr. 29.

 Hotărârea nr. 266 pentru modifica-
rea și completarea H.C.L. Miroslava
nr. 245/27.11.2018 privind aprobarea
închirierii în condi�iile legii a platfor-
mei pentru depozitarea gunoiului de
grajd situată în extravilan sat Balciu,
comuna Miroslava, jude�ul Iași,
apar�inând domeniului public al co-
munei Miroslava, către crescătorii de
animale interesa�i din alte localită�i
și/sau jude�e limitrofe.

 Hotărârea nr. 267 privind aprobarea
Programului anual estimativ al
achizi�iilor publice pentru anul 2019.

 Hotărârea nr. 268 pentru preluarea
de către U.A.T. Comuna Miroslava,
ju de�ul Iași a terenului în suprafa�ă
de 106900 m.p. din proprietatea
publică a statului și administrarea
ADS în proprietatea publică a
Unită�ii Administrativ-Teritorială
Comuna Miroslava, jude�ul Iași, în
vederea construirii unui Centru de
excelen�ă în Medicina Fizică și de
Reabilitare la nivelul comunei.

 Hotărârea nr. 269 privind aprobarea
Proiectului tehnic nr. ED04/2018 și
a indicatorilor tehnico-economici
pentru Revizie proiect „Construire
gospodărire de apă pentru stingerea
incendiilor și re�ea de hidran�i exte-
riori pe perimetrul Parcului Indu-
strial, sat Brătuleni com. Miroslava,
jud. Iași“.

 Hotărârea nr. 270 privind rectifica-
rea bugetului de venituri și cheltuieli
al Comunei Miroslava, jude�ul Iași
pentru trim. IV 2018.

 Hotărârea nr. 271 privind însușirea
de către Consiliul Local Miroslava a
Contractului de Administrare
încheiat între U.A.T. Comuna Miro-
slava, jude�ul Iași și S.C. Miroslava
Industrial Parc S.R.L., societatea ad-
ministrator pentru PARC INDU-
STRIAL 2 MIROSLAVA.

 Hotărârea nr. 272 privind alegerea
președintelui de ședin�ă pentru lunile
ianuarie, februarie, martie 2019.

 Hotărârea nr. 273 privind desemna-
rea membrilor Consiliului de
Administra�ie al S.C. Servicii Pub-
lice Miroslava S.R.L. și actualizarea
Actului Constitutiv al societă�ii.

Hotărâri ale Consiliului Local
Miroslava din luna decembrie 2018

 Program audienţe primar Niţă
Dan - 

Joi: între orele 12.00 - 14.00

 Program audienţe secretar 
Ursanu Ancuţa - 

Miercuri: între orele 
09.00 - 12.00 

 Program audienţe viceprimar 
Bulbaşa Vasile - 
Vineri: între orele 

09.00 - 12.00 

 Program audienţe consilieri locali
- în ultima joi din fiecare lună între

orele   08.00 - 12.00

 Program Registratură Generală şi
Ghişeu Unic Luni - Miercuri: între
orele 07.30 - 16.00; Joi: între orele

7.30 - 18.00   Vineri: între orele 07.30 -
13.30

 Poliţia locală a comunei
Miroslava serviciu apelabil 24/24h

Tel.: (+4) 0751.251.513

Program audienţe

Nașteri

 Alexandrescu Dumitru cu Chiriac
Diana-Andreea (com. Miroslava) pe
16 ianuarie 2019

Decese

 Craus Veronica (com. Miroslava, sat
Uricani) 03 ianuarie 2019

 Căpri�ă Ioan (com. Miroslava, sat
Valea Adâncă) 03 ianuarie 2019

 Matei Maria (com. Miroslava) 07 ia-
nuarie 2019

 Condrea Vasile (com. Miroslava, sat
Vorovești) 07 ianuarie 2019

 Guzgă Vasile (com. Mi roslava, sat
Vorovești) 11 ianuarie 2019

 Vornicu Didina (com. Miroslava, sat
Ciurbești) 16 ianuarie 2019

 Bădărău Vasile (com. Voinești, sat
Slobozia) 17 ianuarie 2019

 Cucu Maria (com. Ciurea, Jud. Iași)
18 ianuarie 2019

 Andriescu Ioan (com. Miroslava, sat
Ciurbești) 21 ianuarie 2019

Date înregistrate la Starea Civilă în luna ianuarie 2019
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Regulile elementare de prevenire a in-
cendiilor cauzate de mijloacele de încălzire
utilizate în sezonul rece vizează exploatarea
în condiţii corespunzătoare şi fără defecţiuni
a mijloacelor de încălzire centrale şi locale,
în scopul evitării producerii unor evenimente
nedorite. Pentru înlăturarea pericolului de in-
cendiu care poate să apară la sobe,
recomandăm câteva măsuri specifice:
 verificarea cu grijă a sobelor, canalelor şi

coşurilor de evacuare a fumului, pentru
ca acestea să nu prezinte fisuri care să
permită scânteilor să incendieze materi-
alele combustibile din apropiere; 

 distanţa dintre faţa exterioară a coşurilor
şi elementele combustibile ale
acoperişului nu trebuie să fie mai mică
de 10 cm; 

 montarea pe pardoseală, în faţa uşii de
alimentare cu combustibil, a unei bucăţi
de tablă cu dimensiuni de 0,50 × 0,70 m; 

 nu se vor introduce în sobe lemne cu
lungimea mai mare decât focarul, nu se
va lăsa uşa de la focar deschisă şi nu vor
fi supraîncălzite sobele; 

 folosirea sobelor cu uşi defecte este
interzisă;

 nu este permis a se aprinde focul cu
benzină sau alte lichide inflamabile, ori
să se ardă lemne lungi, care nu permit
închiderea uşii;

 focul în sobe nu trebuie lăsat fără
supraveghere sau în grija copiilor; 

 se va urmări ca sobele să nu se
încălzească peste măsură, deoarece pot
aprinde obiectele combustibile din jur; 

 nu vor fi lăsaţi nesupraveghea�i copiii în
încăperi unde sunt în funcţiune mijloace
de încălzit;
Coșurile de evacuare a fumului vor fi con-

struite din elemente ceramice. Segmentele
metalice vor fi izolate fa�ă de materialele
combustibile pe care le traversează. Acestea,
ca și sobele cu acumulare de căldură vor fi
cură�ate periodic. Stingerea coșurilor de fum
se va face folosind acid acetic (O�ET).
Recomandăm ca în fiecare gospodărie să ex-
iste cel pu�i un stingător cu praf și CO2:

O altă cauză frecventă de incendii în acest
sezon este reprezentată de exploatarea
necorespunzătoare a aparatelor electrice de
încălzire şi a instala�iilor electrice, pentru a
căror evitare trebuie luate următoarele
măsuri: 

 nu vor fi utilizate instalaţii electrice de-
fecte, montate direct pe materiale com-
bustibile, cu improvizaţii, cu legături
electrice neacoperite de material elec-
troizolant etc.; 

 nu vor fi suprasolicitate circuitele elec-
trice prin racordarea unor consumatori
electrici care depăşesc puterea nominală
a acestora; 

 nu vor fi utilizate mijloace electrice de
încălzire locală improvizate; 
Respectând aceste sfaturi privind

ocrotirea propriilor gospodării de acest
dușman care este INCENDIUL, pute�i trăi în
linişte, fără grija că viaţa şi bunurile materi-
ale agonisite vor fi mistuite de flăcări.

Ioan Petrilă - 
Șef Situa�ii de Urgen�ă

Compartimentul Situații de Urgență

Măsuri de prevenire a incendiilor pentru perioada
sezonului rece la gospodăriile populaţiei 

În anul 2019, UAT Comuna Miroslava,
jude�ul Iași va continua planul de investi�ii
multianual axat în principal, pe următoarele
direc�ii: modernizarea și asfaltarea străzilor
și drumurilor locale din comuna Miroslava,
realizarea trotuarelor pe drumurile princi-
pale din comună, extinderea re�elelor elect-
rice și a instala�iilor de iluminat public,
amenajarea de parcuri de joacă pentru copii
în satele din comună, continuarea
investi�iilor în parcul industrial I și
începerea investi�iilor în parcul industrial
II, continuarea investi�iilor la baza sportivă,
construc�ia unei biserici noi în Valea
Adâncă, amenajarea centrului de comună
prin înfiin�area de zone verzi și spa�ii mo-
derne pentru petrecerea timpului liber
pentru to�i cetă�enii comunei, etc.
Priorită�ile comunei noastre au reieșit din
audien�ele sus�inute și urmare a vizitelor de
lucru în cele 13 sate și s-au concretizat într-
un Program de investi�ii centrat pe moder-
nizarea infrastructurii rurale, dezvoltarea
activită �ilor și investi�iilor din zona parcului
industrial și multe altele. 

De asemenea, se continuă investi�iile
prin Programul Na�ional de Dezvoltare
Locală (PNDL) care reprezintă o sursă
principală de finan�are pentru infrastructura
locală și are la bază principiul conform
căruia în fiecare localitate din �ară trebuie
să fie asigurat un set minim de servicii pub-
lice (10 S), în domeniile: sănătate, educa�ie,
apă - canalizare, energie termică și
electrică, inclusiv iluminat public, transport
/ drumuri, salubrizare, cultură, culte, locuire
și sport. Pentru cele 6 contracte de finan�are
- PNDL II derulate prin Ministerul
Dezvoltării Regionale și Administra�iei
Publice, după cum urmează: 1. Înfiin �are
re�ea de colectare ape uzate în satele Pro-
selnici, Cornești și Dancaș, Comuna Miro-
slava, Jude�ul Iași; 2. Extindere și moder-

nizare Școala Gimnazială „Colonel Con-
stantin Langa“ Miroslava, Loc. Miroslava,
Comuna Miroslava, Jude�ul Iași; 3. Extin-
dere grădi ni�ă și construire creșă în cadrul
Școlii „Colonel Constantin Langa“ Miro-
slava, Loc. Miroslava, Comuna Miroslava,
Jude�ul Iași; 4. Modernizare școala
primară, Localitatea Proselnici, Comuna
Miroslava, Jude�ul Iași; 5. Extindere și mo-
dernizare școala primară, Localitatea
Ciurbești, Comuna Miroslava, Jude�ul Iași;
6. Modernizare grădini�ă cu program nor-
mal, Localitatea Horpaz, Comuna Miro-
slava, Ju de�ul Iași, în perioada imediat
urmă toare se vor organiza procedurile de
achizi�ie publică pentru executarea
lucrărilor propriu-zise. Se află în curs de
execu�ie proiectul PNDL I - Reabilitare,
modernizare şi recompartimentare Şcoala
Gimnazială „Miron Barnovschi“ Uricani,
Localitatea Uricani, Comuna Miroslava,
Judeţul Iaşi. Valoarea totală a acestor
investi�ii depășește suma de 22,3 miloane

lei, din care contribu�ia bugetului local
ajunge la 0,8 milioane lei.

Exclusiv cu finan�are din bugetul local
al comunei Miroslava s-au realizat diverse
investi�ii publice, dintre care men�ionăm
câteva: 1. Extinderea re�ele lor electrice în
comuna Miroslava, sat Găureni, zona str.
Zorilor - finalizat; 2. Modernizare strada
Via mare - sat Uricani și str. Inv. Cernescu
Vasile - sat Proselnici, com. Miroslava (pre-
lungire pro i ect Măsura 125 - Modernizare
drumuri de exploata�ie agricolă în co-
muna Miroslava) - finalizat; 3. În fiin �are
sens giratoriu în comuna Miroslava, sat
Brătuleni, strada Basarabia - în execu�ie;
4. Lucrări de alimentare cu energie
electrică - re�ea de utilizare - parc - finali-
zat; 5. Investi�ii în parcul industrial I (ex-
tindere sistem de canalizare in Parc Indu-
strial Miroslava - etapa II - în execu�ie, ra-
cordare la re�ea de gaz natural - finalizat,
lucrări de alimentare cu energie electrică -
re�ea de utilizare, extindere re�ele de gaz

natural - distribu�ie - finalizat). Valoarea
totală estimativă a acestor investi�ii
depășește suma de 10 milioane lei.

Cu finan�are nerambursabilă prin Pro-
gramul Na�ional de Dezvoltare Rurală,
Submăsura 7.2 se află tot în stadiul de
execu�ie lucrări proiectul Extindere
infrastructură de apă uzată în localită�ile
Găureni, Uricani, Brătu leni, Vorovești,
Valea Ursului și Ciur bești din comuna Mi-
roslava, judeţul Iaşi, în cadrul căruia valoa-
rea contractului de execu�ie lucrări este de
7,8 milioane lei.

„Urmărim permanent toate sursele de
finan�are nerambursabilă disponibile,
realizăm proiecte și ceea ce nu se poate
finan�a prin proiecte europene, realizăm
din bugetul propriu al comunei. În anul
2019, vom demara realizarea următoarei
strategii de dezvoltare durabilă a comunei
care va fi în con cordan�ă cu perioada de
programare a Uniunii Europene 2021-
2027. Urmă rim cu mare interes informa�iile
direct de la Bruxelles și ne bucurăm să
aflăm că pentru următoarea perioadă de
programare (2021-2027) propunerea Co-
misiei Europene este ca România să
primească cu aproximativ 10% mai multe
fonduri nerambursabile fa�ă de perioada
2014-2020. Deja avem multe idei și lucrăm
la noi proiecte de dezvoltare a comunei.
Încă din prima zi de primar priorită�ile
mele au fost și rămân în mare parte
aceleași: atragerea de fonduri nerambur-
sabile, modernizarea și între�inerea drumu-
rilor comunale, înfiin�area și dezvoltarea
re�e lei de alimentare cu apă și canalizare,
extinderea re�elei de electricitate și gaz,
modernizarea și dotarea institu�iilor de
învă�ământ, atragerea de investitori români
și străini“, a declarat Dan Ni�ă - primarul
comunei Miroslava.

Investiţii în infrastructură - priorităţi 2019

Dezvoltarea comunei Miroslava
creează anumite dificultăţi furnizorilor
de servicii. Mulţi locuitori ai comunei se
plâng, și pe bună dreptate, de serviciile
slab calitative oferite de EON şi alţi fur-
nizori. Primăria nu poate interveni în
vreun fel, deoarece contractele sunt sem-

nate de furnizori direct cu beneficiarii
serviciilor.

Înţelegem pe deplin ne mulţumirea
oamenilor vizavi, de exemplu, de penele
de curent, de întreruperile scurte sau de
durată. Companiile trebuie să se
gândească nu doar la încasarea banilor
de la locuitori, ci şi la furnizarea de ser-
vicii în măsura banilor încasa�i.
Încurajam locuitorii comunei să solicite
servicii bune din partea furnizorilor şi nu
scuze. Firmele furnizoare de servicii tre-
buie să înţeleagă că au şi obligaţii şi nu
doar drepturi“, afirmă conducerea
Primăriei Miroslava.

Contracte. 
Drepturi şi

obligaţii
Vă readucem la cu nostinṭă că s-a finalizat

licitaṭia pen tru desemnarea operatorului de co-
lectare ṣi transport a de ṣeurilor me na jere.
Câşti gă torul licitaṭi ei este S.C. GIREXIM
UNIVERSAL S.A.

În conformitate cu Regulamentul de Insti-
tuire şi Administrare a Taxei Speciale de Sa-
lubrizare şi a planului tarifar aferent, taxa
colectată de la populaṭie va fi de 9,07
lei/persoană/lună, plătibilă trimestrial, sau
anual, iar pentru agenṭii economici taxa va fi
de 366lei/tonă de deṣeu colectat. 

În vederea instituirii ta xei mai sus
menţionate, fiecare cap de familie trebuie să
depună la sediul Primăriei Miroslava sau on-
line, o declaraţie de impunere, în care va dec-
lara, pe propria răspundere, membrii pe care
unitatea locativă îi are în compo nen�ă.
Declaraţia trebuie depusă până la sfârşitul
lunii ianuarie. Formularul tipizat îl găsiţi pe
site-ul Primăriei Miroslava sau la sediul aces -
teia.

După data de 31 ianuarie 2019, pentru
cetăţenii care nu au depus declaraţiile de im-
punere, se vor emite decizii de impunere în
conformitate cu înscrisurile din registrul agri-
col al Primă riei.

Anunţ public
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La începutul fiecărui an, mulţi locuitori ai comunei Miro-
slava doresc să îşi plătească impozitele pentru a beneficia şi de
reducere. Numărul mare de plătitori creează blocaje în activi-
tatea ghișelui. Pentru a evita timpul pierdut la cozi şi
aglomeraţia este bine să plătiţi online. Iată paşii necesari:

Plata online a impozitelor şi taxelor locale se realizează prin
intermediul site-ului www.ghiseul.ro. 

Obţinerea datelor de acces (utilizator şi parolă) se face în 2
moduri:

1. Prin intermediul site-ului www.ghiseul.ro, accesând lin-
kul și solicitând datele de acces urmând pașii corespunzători.

2. Completând o cerere-tip, accesând sec�iunea Departa-
ment Contabilitate de pe www.primariamiroslava.ro/formu-
lare-tipizate.

Cererea se va transmite prin email la adresa contabili-
tate@primariamiroslava.ro sau se va depune la Registra-
tura Primăriei comunei Miroslava (ghişeul nr. 1).

Datele de acces vor fi comunicate la sediul Primăriei com.
Miroslava - birou Contabilitate sau prin adresa de email
comunicată de solicitant.

După obţinerea datelor de acces (utilizator şi parolă), cont-
ribuabilii vor accesa www.ghiseul.ro şi vor completa rubrica
„Plată cu autentificare“.

După accesare, se pot vizualiza obliga�iile de plată către bu-
getul local Miroslava, respectiv a chi tarea acestora.

Pentru plata anticipată a impozitelor pe clădiri, terenuri și
mijloace de transport, datorate pentru întregul an de către cont-
ribuabili persoane fizice, până la data de 31 martie se acordă o
bonificaţie de 10%, iar pentru taxa de salubritate se acordă o
bonifica�ie de 5%.

Inspector Impozite şi Taxe,
Rusu Ionuţ Robert

Plata online a impozitelor
și taxelor locale

Persoana responsabilă cu spri-
jinirea, îndrumarea şi controlul
asociaţiilor de proprietari la
nivelul Unităţii Administrativ-Ter-
itoriale Co muna Miroslava este
ing. Adriana Cardaş, poliţist local
în cadrul Compartimentului Verifi-
care A genţi Economici.

Membrii asociaţiilor de propri-
etari pot aduce la cunoştinţă auto -

rităţilor locale orice neregulă, se-
sizând-o pe adresa de email con-
trol.societati@primariamirosla -
va.ro sau la telefon 0748.029.512.

Totodată, aducem la cunoştinţa
preşedinţilor asociaţiilor de propri-
etari faptul că, în conformitate cu
prevederile art. 105 din Legea nr.
196/2018 privind înfiinţarea, orga-
nizarea şi funcţionarea asocia ţiilor

de proprietari şi administrarea con-
dominiilor, în termen de 60 de zile
de la intrarea în vigoare a Legii nr
196/2018 sunt obligaţi să transmită
autorităţilor admi nistra ţiei publice
locale numele şi datele de contact
actualizate privind preşedintele,
comitetul executiv, comisia de
cenzori/cenzorul şi administra-
torul.

În atenţia asociaţiilor de proprietari

Angajaţii din cadrul Poliţiei Locale Miroslava cu
atribuţii în domeniul protecţiei mediului şi verificării
agenţilor economici au făcut front comun pentru depistarea
persoanelor fizice sau juridice care încalcă normele în vi-
goare, cu privire la gestionarea deşeurilor, precum şi la
desfăşurarea activităţilor comerciale în condiţiile legii. Vă
prezentăm două speţe rezolvate cu profesionalism de către
aceştia.

„În timpul acţiunilor de patrulare, a fost depistată la
marginea pădurii Uricani o grămadă de saci din plastic şi
mai multe ambalaje abandonate pe domeniul public. În
urma activităţilor specifice, am identificat persoana
vinovată. Aceasta era un şofer angajat la o societate care
îşi desfăşoară activitatea pe raza comunei Miroslava. Am
luat legătura cu administratorul unităţii, iar acesta a fost
total indignat de gestul angajatului său. În acelaşi timp, a
trimis o maşină şi doi angajaţi care au curăţat locul de
deşeurile abandonate. Şoferul vinovat a fost sancţionat
conform HCL 233/2017“, a declarat Doru Petrică, poliţist
local în cadrul Compartimentului Mediu.

Tot în cadrul acţiunilor în teren, a fost identificată o
persoană care desfăşura activităţi de reparaţii auto, fără ca
acesta să deţină documentele necesare, inclusiv acordul de
funcţionare eliberat de Primăria Miroslava. Persoanei în
cauză i s-a întocmit un proces-verbal de constatare cu ter-
men de intrare în legalitate. Aceasta s-a conformat în ter-
menul stabilit şi a depus la Registratura Primăriei Miro-
slava documentele necesare autorizării. Deşi desfăşurarea
activităţii comerciale fără a deţine acord/autorizaţie de
funcţionare se sanc�ionează conform HCL 182/2017 cu
amendă de la 1500 la 2500 de lei, persoana în cauză a

scăpat de aplicarea acestei sancţiuni, datorită promptitudi-
nii cu care a reacţionat.

Cu această ocazie, reamintim tuturor persoanelor fizice
şi juridice care desfăşoară activităţi supuse autorizării pe
raza comunei Miroslava, faptul că termenul limită de vi-
zare anuală a documentului de funcţionare este
31.03.2019.

„Invităm pe această cale operatorii economici să
depună la Registratura Primăriei, până la data respectivă,
cererea însoţită de dovada plăţii taxei anuale şi
acordul/autorizaţia de funcţionare în original. Vor evita ast-
fel sancţiunile care se impun. Toţi agenţii economici de pe
raza Comunei Miroslava să aibă în vedere faptul că, fără
acord/autorizaţie emisă de Primăria Miroslava, nu pot
funcţiona. Vom efectua în continuare controale în teren,
pentru a identifica nereguli în ceea ce priveşte desfăşurarea
activităţilor comerciale. Constatarea contravenţiilor şi ap-
licarea sancţiunilor se face de către organele de control abi-
litate ale Primăriei Miroslava, prin inspectorii Poliţiei Lo-
cale. Pentru informaţii suplimentare, agenţii economici ne
pot contacta la telefon 0232295680, int. 23, 0748029512
sau email: control.societati@primariamiroslava.ro“, a dec-
larat ing. Adriana Cardaş, poliţist local în cadrul Compar-
timentului Verificare Agenţi Economici.

Date de contact Poliţia Locală Miroslava:
Ordine publică şi circulaţie: 
0751251513
politialocala@primariamiroslava.ro 

Verificare Agenţi Economici şi Mediu: 
0232295680, int. 23 sau 0748029512
control.societati@primariamiroslava.ro

Front comun împotriva 
celor certaţi cu legea

Materiale, sugestii și propuneri pot fi 
trimise la secretariat@primariamiroslava.ro

Pagini realizate de Adriana CARDAȘ

Capitolul I
Dispoziţii Generale
Art.1. Prezentul regulament reglementea -

ză activitatea de blocare/deblocare a roţilor
autovehiculelor sau remorcilor oprite,
staţionate sau parcate neregulamentar pe do-
meniul public al comunei Miroslava, jude�ul
Iași.

Capitolul II
Condiţii privind blocarea/deblocarea

roţilor în zone unde oprirea, stationarea
sau parcarea este interzisă:

Art.2. (1) Activitatea de blocare/deblo-
care a roţilor autovehiculelor sau remorcilor
se efectuează exclusiv pe raza comunei Mi-
roslava, în locurile unde oprirea, sta�ionarea
şi parcarea sunt interzise prin lege, precum
şi pentru oprirea, sta�ionarea și parcarea: pe
trotuare, pe spaţii verzi, în staţiile destinate
transportului public local de călători, şi în
parcuri.

(2) Staţionarea vehiculelor se admite
numai în interiorul parcelei – în afara
circulaţiei publice, astfel că posesorii de ve-
hicule trebuie să le parcheze în curţi, garaje
sau spaţii anume destinate acestui scop.

(3) Personalul din cadrul Biroului de
Poliţie Locală Miroslava împuternicit de
către primarul comunei Miroslava pentru
constatarea faptelor contravenţionale şi ap-

licarea sancţiunilor reglementate în prezentul
Regulament va dispune şi măsura blocării
roţilor autovehiculelor oprite, staţionate sau
parcate neregulamentar, va asista la aceste
operaţiuni şi aplică sancţiuni inclusiv cele
prevăzute de O.U.G. nr 195/2002 conform
competentei prevăzute de lege.

Art.3. (1) Activitatea de blocare şi deblo-
care roti, se va desfăşura 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 roţii autovehiculu-
lui, contravenientul va trebui să achite pe loc
tariful de deblocare, respectiv – 100
RON/vehicul. 

(3) În cazul distrugerii, deteriorării sau
aducerii în stare de neîntrebuin�are a dispo-
zitivului de blocare roti, se vor dispune
despăgubiri civile egale cu un coeficient de
1,25 aplicat la valoarea dispozitivului.

Capitolul III
Sanc�iuni şi contraven�ii
Art.4. Constituie contraven�ii şi se

sanc�ionează cu amendă contraven�ională,
următoarele fapte săvârșite de către persoane
fizice și/sau juridice:

1) Parcarea autovehiculelor pe trotuare,
spaţii verzi sau în parcuri, se sanc�ionează cu
amendă de la 100 la 500 lei.

2) Crearea de restric�ii de circula�ie pe ca-
rosabil, prin parcarea sau sta�ionarea de auto-
vehicule sau mijloace cu trac�iune animală,
dacă acestea duc la îngreunarea circulaţiei,
se sanc�ionează cu amendă de la 100 la 500
lei.

3) Parcarea autovehiculelor de transport
marfa sau călători în afara incintelor firmelor
cărora le aparţin se sanc�ionează cu amendă
de la 200 la 1000 lei.

4) Expunerea spre vânzare a autovehicu-
lelor pe domeniul public al comunei Miro-
slava cu excep�ia locurilor special amenajate
în acest sens, se sanc�ionează cu amendă de
la 500 la 1500 lei.

5) Blocarea cailor de acces în institu�iile
publice prin parcarea neregulamentară a
autovehiculelor sau a mijloacelor cu
trac�iune animală, se sanc�ionează cu
amendă de la 100 la 500 lei.

6) Blocarea autovehiculelor oprite, sta�io -
nate sau parcate cu un alt autovehicul sau
prin orice mijloace de către de�inătorii sau
utilizatorii acestora, precum şi folosirea
excesivă a mijloacelor de avertizare sonoră,
se sanc�ionează cu amendă de la 200 la 1500
de lei.

7) Neeliberarea carosabilului sau a locu-
rilor de parcare la solicitarea personalului an-
gajat în cadrul Biroului de Poliţie Locală,

împuternicit de către primarul comunei Mi-
roslava în vederea efectuării curăţeniei sau
de deszăpezire, constituie contravenţie şi se
sanc�ionează cu amendă de la 200 la 1500 de
lei.

8) Circulaţia autovehiculelor, utilajelor
agricole şi vehiculelor cu trac�iune animală
pe drumurile publice fără a fi curăţate se
sanc�ionează cu amendă de la 100 la 500 de
lei.

9) Oprirea, sta�ionarea sau parcarea auto-
vehiculelor în intersecţii, pe treceri de pie-
toni, în staţiile destinate mijloacelor de trans-
port în comun, sau la mai puţin de 25 m de
intersecţie, se sanc�ionează cu amendă de la
200 la 1000 lei. 

10) Oprirea, sta�ionarea şi parcarea vehi-
culelor pe carosabil în timpul sezonului rece,
dacă prin aceasta se îngreunează, sau se
blochează activitatea utilajelor de
deszăpezire, se sanc�ionează cu amendă de
la 200 la 1500 lei.

11) Distrugerea dispozitivului de blocare
a roţilor, se sanc�ionează cu amendă de la
1000 la 2500 lei. 

Întocmit
Birou Poli�ie Locală Miroslava

Șef birou
Milea Bogdan-Ioan

ANEXA NR.1 LA HCL NR.208/29.10.2018

REGULAMENT privind activitatea de blocare/deblocare a roţilor
autovehiculelor sau a remorcilor oprite, staţionate sau parcate

neregulamentar pe domeniul public al comunei Miroslava
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Mai sunt ţărani?
Satele Miroslavei față în faţă cu secolul XXI

În documentele istorice îl regăsim sub
denumirea Balciul. Este atesat istoric
încă din anul 1446. Domn al Moldovei
era Ştefan al II-lea. El a domnit între 1
august 1442 - 13 iulie 1447. Denumirea
satului o regăsim şi la pârâul care este af-
luent al Nicolinei. Satul se întindea pe
valea situată între dealurile Nucul şi Bal-
ciul. Aşadar regăsim şi aici denumirea. 

În condica visteriei din 1816 se con-
sidera că satul este înglobat în Iezăreni.
În anul 1898, satul Bâlciul făcea parte
din comuna Miroslava, plasa Stavnic,
judeţul Iaşi. În sat erau 34 de familii, 188
de locuitori. În localitate erau
înregistrate 202 de vite mari cornute,
680 de oi, o capră, 30 de cai şi 62 de
râmători.

Acum aproape o sută de ani, satul -
alături de celelalte 12 localităţi ce
formează astăzi comuna Miroslava -
făcea parte din Plasa Copou. În 1929,
acesta era parte din comuna Galata. În
1930 satul Bâlciul avea 239 de locuitori.
După cel de-al Doilea Război Mondial

satul a rămas o perioadă parcă suspendat
în timp: case acoperite cu stuf, dar şi
unele mai bune cu ţiglă şi table. Apro-
pierea de Iaşi era un avantaj pentru lo-
cuitorii micului sat. Ulterior, odată cu
colectivizarea agriculturii, mulţi locui-
tori şi-au căutat scăparea în oraş. La
CAP - aşa cum avea să îşi amintească fo-
stul conducător al colectivului Ştefan
Bulgărescu - ţăranul nu putea fi ţinut pe
loc cu cei 10-15 lei pe zi. Locuitorii din
Balciu preferau să muncească pe
şantiere în Iaşi unde venitul era sigur şi
mult mai mare decât în sat. Aceeaşi
situaţie o vom regăsi în multe sate ale
comunei. Dar vom publica mărturiile în
momentul în care le va veni rândul
localităţilor să fie prezentate.

În data de 13 mai 1945, membrii Con-
siliului Parohial Miroslava, împreună cu
preotul Covalciuc, au organizat o
întâlnire pentru a inventaria bunurile bi-
sericilor din Miroslava, Balciu şi Valea
Adâncă.

2019 a fost declarat de către Biserica
Ortodoxă Româna „Anul omagial al satului
românesc (al preoților, învățătorilor și
primarilor gospodari)“. Printr-o fericită
coincidenţă, şeful Statului a promulgat o
serie de legi cu impact cultural şi social.
Astfel, 2019 a fost declarat „Anul Cărţii“ în
România.

Miroslava, publicaţia comunei noastre, va
consacra o atenţie deosebită în 2019 satelor,
oamenilor, tradiţiilor, dar şi cărţilor.

Satul românesc este într-un un moment de
răscruce. Regimul comunist a dorit să
creeze un om nou. Nu a reuşit, însă politica
respectivă a produs modificări structurale
în peisajul rural românesc. Miroslava nu a
fost ferită de acest lucru. Jumătate din sate
urmau să dispară. Erau propuse pentru
dezafectare. Nu conta nici istoria de
jumătate de mileniu a unora dintre ele.
Politica de sistematizare a satelor, de
mutare a ţăranilor la blocuri şi de mărire a
suprafeţelor agricole erau la ordinea zilei.
După căderea comunismului, modernizarea
satului, globalizarea, europenizarea
culturală, preluarea unor tipare
comportamentale au afectat la rândul lor
tradiţiile populare, arhitectura rurală. Satul
contemporan se confruntă cu o migraţie,
mulţi căutând să câştige bani în străinătate.
Este un fenomen. La fel cum în anii
colectivizării ţăranii migrau masiv spre
oraş.

O altă tendinţa, vizibilă de această dată în
satele comunei Miroslava este migrarea
orăşenilor spre mediul rural în încercarea de
a avea un plus de confort şi linişte. Unele
sate devin zone dormitor şi îşi modifică
înfăţişarea. Migrarea orăşenilor spre sat
comportă şi ea o analiză aparte. Nu
întotdeauna îşi dau silinţa să înţeleagă

obiceiurile locale, satul, tradiţiile. Presiunea
urbanizării este mare. Unii antropologi sunt
de părere că peste o jumătate de veac ţăranii
- dacă vor mai fi - vor fi priviţi cu multă
curiozitate de către cercetători.

Este necesară, aşadar, păstrarea identităţii
locale prin tradiţie şi istorie. Este nevoie de
valorificarea moştenirii culturale. Un manual
şcolar de Patrimoniu Cultural ar fi binevenit
în şcolile noastre. Astfel de manuale au fost
elaborate şi sunt utilizate în Ilfov, Braşov şi în
alte câteva judeţe. În Miroslava, toţi elevii au
primit Monografia Comunei pentru a dobândi
minime cunoştinţe despre istoria satelor şi
despre tradiţii.

Serialele publicaţiei noastre vor aduce în
atenţia tuturor satele şi oamenii. Ele -
suntem convinşi - vor fi apreciate şi de
cititorii, locuitori sau nu ai comunei, cât şi de
cercetătorii satelor, cei de acum şi cei care
vor studia localităţile noastre peste câteva
decenii.

Pornim aşadar cercetarea noastră în sate de
la următoarea întrebare: Mai există ţărani? În
numărul pe care îl citiţi acum va fi prezentat
satul Balciu. Vor urma şi celelalte sate în
ordine alfabetică, lună de lună. Vă invităm să
contribuiţi cu mărturii, fotografii, documente
şi amintiri ce pot fi utile în documentarele
noastre.

Satul Balciu: Pagini de istorie

Cea mai veche casă din sat are un secol Continuare în pagina 6
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Unele dintre biserici avuseseră de su-
ferit în urma bombardamentelor, în altele
soldaţii sovietici au pătruns şi au plecat
cu ce le-a picat în mână. Trebuie spus că
în ziua de 21 august 1944 a fost un bom-
bardament masiv. iar linia frontului era
nu departe de Miroslava. În ziua
menţionată locuitorii satelor fugeau care
încotro, iar trupele sovietice îşi făceau
apariţia spre groaza sătenilor. Fiecare
căuta să scape cu viaţă, bisericile
rămânând în grija Celui de Sus. Proce-
sul-verbal găsit în străfundurile arhivelor
de la Mitropolie ne ajută să avem o ima-
gine şi asupra „vizitelor“ ostaşilor sovie-
tici la biserica din Balciu. Astfel, de la
biserica veche de lemn din Balciu
soldaţii au plecat cu 10 obiecte printre
care un acoperământ pentru masă, un
potir de argint, două cruciuliţe de lemn,
o linguriţă de argint. Valoarea lor era
estimată la 91.500 lei.

Biserica de lemn din Balciu nu mai
există. Ea avea hramul „Sfinţii Arhang-
heli Mihail şi Gavriil“. Biserica fusese
construită în anul 1789. Era o clădire
joasă, acoperită cu tablă şi semăna mai
mult cu o veche casă ţărănească. Atrăgea
atenţia asupra ei prin turnul de lemn de
la intrare făcut la vremea respectivă de
obştea satului. Bisericuţa de lemn din
Balciu era împărţită în două părţi: naos
şi altar. Nu avea niciun fel de pictură în

interior, iar catapeteasma fusese
executată de un meşter simplu. În anul
1921, pereţii interiori şi exteriori au fost
căptușiţi de către enoriaşi cu blăni de
brad şi vopsiţi în culoare gri. Nefiind o
clădire solidă, dar şi datorită vechimii,
biserica de lemn din Balciu necesita per-
manent reparaţii. Acesta a fost şi motivul
invocat când a fost demolată. Ca slujitori
ai bisericii din Balciu amintim pe Fabian
Bodnărescu, precum şi preoţii Cezar
Ignat, Dimitrie Monor şi Cicerone
Stăcescu.

Perioada comunistă nu a fost una
bună pentru Biserica Ortodoxă implicit

pentru lăcaşul de cult din Balciu din Mi-
roslava. Dar credinţa oamenilor, devota-
mentul preoţilor şi acordul tacit al
autorităţilor din acea vreme au făcut ca
în sate să fie reparate bisericile, iar
oamenii să fie boteza�i, să se
căsătorească şi să îşi petreacă rudele pe
ultimul drum, aşa cum cer rânduielile
creştin-ortodoxe. Reamintim aici, pentru
a sublinia rezistenţa credinţei în faţa ate-
ismului comunismului, o frază spusă cu
zeci de ani în urmă de un fost primar co-
munist al Miroslavei, preotului Mihai
Rusu, din parohia Miroslava în legătură
cu lucrările de reabilitare a lăcaşului de
cult: „Părinte, când te apuci de treabă, să
îmi spui să îmi iau concediu!“.

După 1954, Balciu a făcut parte din
comuna Uricani. În anul 1966 în satul
Balciu trăiau 373 de oameni. Doi ani mai
târziu, în 1968, legea administraţiei
promovată de Ceauşescu readucea
judeţele în locul regiunilor. Atunci, co-
munele Uricani şi Corneşti s-au unit cu
Miroslava. Este exact comuna de astăzi,
după 51 de ani. Atunci însă, în 1968,
noua comună avea sediul în satul Balciu,
în clădirea cunoscută acum drept
„Primăria veche“.

Satul Balciu nu a avut nimic de
câştigat de pe urma faptului că sediul
administraţiei locale era acolo.
Dimpotrivă. Sat mic şi cu un număr de
locuitori redus pe lângă alte localităţi,
Balciu a fost propus la începutul anilor
’70 pentru dezafectare, urmând ca tere-
nurile să fie folosite exclusiv pentru
agricultură. Nu se mai permitea
construcţia de locuinţe şi nici măcar mo-
dernizarea celor existente. Situaţia a
rămas cumva în suspans până la căderea
comunismului, în decembrie 1989.

În anul 1977, satul avea 351 locuitori,
aşadar în scădere faţă de situaţia
înregistrată în urmă cu un deceniu. La
primul recensământ de după 1989 satul
înregistra 113 de gospodării, pentru că în
2013 numărul acestora să fie de 206.

La începutul lui 2019 în Balciu sunt
957 de locuitori, o cifră record pentru is-
toria satului. Există un număr de 12
agenţi economici cu 101 de angajaţi. Cea
mai mare firmă este fabrica Artegiani
Mobili Horeca cu peste 90 de salariaţi.
În sat există moară, spălătorie auto, ma-
gazine.

Ţăranii din Balciu față în faţă cu
învățămintelele secolul XX şi

provocările secolului XXI
O zi de iarnă. Ianuarie 2019.

Duminică. Un vizitator sosit pentru
prima dată în Balciu ar fi cumva surprins
de eclectismul satului. Drumurile
înguste dar asfaltate şerpuiesc în jurul bi-
sericii. În fa�a frumoasei biserici o casă
veche ce stă să se prăpădească. Este cea
mai veche din sat. Cumpărată la
începutul secolului trecut de familia
Lupu de la alt Lupu. A fost locuită până
acum vreo 13 ani, când bătrâna s-a
prăpădit. Mai sunt case vechi, pe furci.
Unele frumoase cu horboţica îngrijită.
Dar sunt de acum vreo jumătate de secol.
Când încă nu începuse nebunia cu deza-
fectarea satelor şi agricultura extensivă.
Bat clopotele la frumoasa biserică din
sat. Slujba e pe sfârşite. Biserica e plină
de locuitori. Şi bătrâni, dar şi părinţi cu
copii. În alte sate - nu e vorba de comuna
Miroslava - la slujbă abia dacă mai vin
bătrânii. Aici vin şi cei care şi-au con-
struit case. Deşi, dacă te uiţi la feţele
oamenilor, îţi dai seama cine e născut în
sat şi cine e venit. Diferenţele sunt vizi-
bile vestimentar, dar şi în trăsăturile
ţărăneşti. O turmă de vaci coboară spre
pârâu pentru a se adăpa. Doi ţărani mână
animalele scoţând icnete de coordonare
a turmei: haiss, na, naa.

Ion Ernilă, are 58 de ani. E născut în
Balciu. Îşi aprinde o ţigară şi spune
râzând: „Eu sunt ţăran de lângă oraş. Aşa
zic eu. Am lucrat la ceapeu (C.A.P. - n.
red.) de la 12-13 ani. A venit apoi ce a
venit şi s-a desfiinţat tot. Eu cred că nu
era rău la colectiv. Munceai, aveai. Nu
munceai, mureai de foame. Am doi
băieţi şi o fată. Cu pământul şi vacile
i-am crescut. Am 14 vaci. Merge soţia în
piaţă cu lapte. Mai cumpără femeile de
aici. Pentru ele, pentru copii. Mai ales
gravidele. Nu e greu să fii ţăran, nu. Cal
am unul singur. E bun şi folositor. N-am
nevoie de mai mulţi. În sat să mai fie
vreo zece cai şi cam tot atâtea căruţe. De
foame nu murim. Mai greu e cu banii.
Ne ţine Dumnezeu şi Maica Domnului.
O să mă descurc cum o vrea Domnul.
Satul era cu puţine case. Era una acolo,
una colo, iar moară nu era. Acum s-au ri-
dicat. Domnule, am spus, eu sunt �ăran.

Continuare din pagina 5
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Habar nu aveam acum vreo 50 de ani de
calorifere, centrală și altele. Uite că am.
Și am scăpat să fac focul cu cioate.
Acum e de trăit în sat“. 

Timpul pentru poveşti e pe sfârşite.
Vacile dau să se întoarcă. Omul îşi ia
rămas-bun.

Amintirile unui fost şef de CAP
Omul care ştie evoluţia satului este

fostul şef al Cooperativei Agricole de
Producţie, Ştefan Bulgărescu. „În 1965
am terminat școala și am primit
reparti�ie la Cooperativa Agricolă de
Produc�ie Uricani. Am lucrat până în
1968 și apoi am plecat în armată. Am re-
venit în 1972 și am fost ales în cadrul
unei ședin�e președinte al C.A.P.-ului.
Am de�inut func�ia de președinte până în
decembrie 1980. Precizez că C.A.P.-ul a
fost înfiin�at în 1948. Abia trei decenii
mai târziu au unificat C.A.P.-urile
Cornești cu Uricani și au format Miro-
slava. Această unificare a avut loc,
așadar, în 1980. Nu aveam mijloace de
transport să lucrez și să mă deplasez la
noul C.A.P.. Era și cam rău cu banii... Și
apoi, Valentin Rotaru, noul președinte,
era inginer, iar eu doar tehnician. Ce să
fac? Am plecat la Universitatea
Agronomică de la Iași. Acolo am lucrat
13 ani, la sta�iunea de cercetare. La co-
operativa agricolă nu reușea nimeni să
se îmbogă�ească. Munca la câmp era
grea și plătită mai prost decât în alte ra-
muri. Cam 15 lei pe zi câștiga un mem-
bru cooperator, inclusiv produse. La
începutul C.A.P.-ului oamenii beneficiau
și de produse alimentare. În func�ie de
zilele de muncă, primeau zeci de litri de
vin, zeci de kilograme de brânză. Se cal-
cula practic ra�ia de brânză pe zi, spre
exemplu, apoi se înmul�ea cu zilele luc-
rate. O perioadă a mers totuşi destul de
bine. Când s-a industrializat Iașul, luc-
rurile s-au stricat. Au plecat oamenii la
„Antibiotice“, la diferite fabrici. Era
munca mai ușoară și banii mai mul�i. Au
apărut și școlile profesionale, iar tinerii
au plecat pe capete. La C.A.P. erau aron-
date toate coclaurile și povârnișurile. La
I.A.S. erau doar terenuri bune. Îmi amin-
tesc că aveam la C.A.P. șesul de la

Le�cani până în cartierul Dacia. Din
punct de vedere pedologic, era conside-
rat un pământ bun, că era și platou. Și se
cerea să facem 5.000 de kilograme de
boabe de porumb. Păi terenul ăla băltea
de apă și nu se reușea nimic cu el! După
Revolu�ie s-a retrocedat terenul care a
fost la Cooperativa Agricolă de
Produc�ie din Miroslava și... cam asta a
fost. C.A.P.-urile care și-au păstrat forma
merg bine și acum. Agricultura modernă
nu se poate face cu pământuri fărâmi�ate.
Aici nu este vorba de politică, ci de
știin�a agriculturii. Puseseră nişte
foişoare pe câmp, ca la puşcărie, la
graniţe. Să vadă dacă vreun ţăran fură
păpuşoi“.

Satul Balciu propus 
pentru dezafectare

„Domnule, să fi fost prin 1972-73. Eu
sunt născut în Balciu. Mi s-a spus că nu
îmi pot face casă pe terenul meu. M-au

dat în altă parte. Ce era să fac? Să mă
cert cu Petru Coman? El era - cum s-ar
zice azi - primar. Era preşedintele Comi-
tetului Comunal de Partid din Miroslava.
Dar nu el hotărâse dezafectarea satului.
De sus. Ştiţi dumneavoastră de unde...
Curent electric nici nu se mai trăgea în
sat. Mai rămăseseră câteva case. Şi aşa
satul era mic. Nu era nimic de făcut.
Totul s-a sfârşit în 1989. Dar nici ce a
urmat nu a fost bine pentru sat.
Ceauşescu dorea să mute ţăranii la bloc.
Dar după Revoluţie, tot o politică
similară s-a dus peste tot. Blocuri în
câmp! Auzi dumneata?! Bine, nu la noi.
Dar au apărut case noi, mari, pe terenuri
de 250-500 de metri. Nici asta nu e o
soluţie. La ce să-ţi mai faci casă când nu
ai teren? Satul Balciu este şi el aşa, o
victimă a sistemelor“.

Un ţăran authentic din satul Balciu
este şi Petru Harpatuc. Născut în 1941,
a lucrat toată viaţa la C.A.P. Când briga-
dier, când vicepreşedinte. Dar nu denu-

mirea funcţiei conta, ci munca. Iar
munca în agricultură nu a fost niciodată
bine plătită. După 33 de ani în CAP are
o pensie de doar 600 de lei. La gura
sobei, Petru Harpatuc rememorează
viaţa în Balciu:

„Când eram copil, oamenii erau gos-
podari. Casele erau mici şi păcătoase...“.
Soţia îl întrerupe: „Când am venit aici să
mă căsătoresc în 1965 - căci eu sunt din
Horleşti –, nu am văzut sat mai urât.
Gardurile erau cu schini, ghimpoase, ca-
sele ca vai de ele“. Petru Harpatuc dă din
cap a încuviinţare şi îşi reia şirul aminti-
rilor: „Ne-am căsătorit la biserică. Şi-am
început o altă etapă a vieţii. Greu, dom-
nule, greu. Şi a venit şi momentul ăla cu
dezafectarea satului. Să nu văruieşti, să
nu repari, să nu construieşti. Noi eram la
drumul principal. Şi casele astea scăpau.

Vechile costume tradiţionale, scoase la aerisit

Fete din satul Balciu, ianuarie 2019

Continuare în pagina 8
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Dar celelalte, nu. Oricum ar fi fost, tre-
buia să trăim. Aici, dincolo, nu contează.
La biserică mergeam. Am şi cununat, am
botezat. Era un singur preot la atâtea bi-
serici. Azi făcea slujba în Miroslava,
săptămâna viitoare la Valea Adâncă,
următoarea la noi... tot aşa. Mă uit azi în
urmă şi parcă nu-mi recunosc viaţa. Ca
nişte poze alb-negru. Ieşi la poartă şi
vezi acum satul. Gaz, canalizare, apă.
Care a avut bani şi a fost mai gospodar
are şi în casă. Sunt mulţumit, dar am un
singur regret: că am aproape 80 de ani şi
nu mai sunt tânăr“.

Ţăranii bătrâni sunt la capăt 
de drum. Vin alte generaţii

Fetele satului se adună la bibliotecă.
E un loc special pentru ele. Vin încă de
când erau eleve şi împrumutau cărţi. Se
poate spune că biblioteca a fost pentru
ele şi cămin cultural şi loc pentru
şezătoare şi spaţiu pentru socializare şi
aflarea de noutăţi. Satul se schimbă sub
ochii lor. Sunt schimbări profunde care
pun sub semnul întrebării însuşi satul şi
cuvântul ţăran. Unele provin din familii
vechi de ţărani a căror istorie se
confundă cu cea a satului: Cioltan,
Bucur. Alături de Ernilă, Petrilă şi Voi-
nescu ar fi cam cele mai vechi familii.

Corina Chiriac, 17 ani, elevă la Liceul
„Miron Costin“ din Iaşi este una din fe-
tele care coase brăţări, croşetează,
lucrează la câmp cot la cot cu fraţii şi
tatăl. La câmp e un fel de a spune. Căci
suprafeţele agricole se micşorează
văzând cu ochii în detrimentul
construcţiilor. Mama fetei s-a prăpădit,
iar tatăl a vândut căruţa cu cai, şareta, va-
cile. Au rămas însă destule în
gospodărie. Chiar în ziua în care
discutăm despre sat, tatăl fetei ar fi vrut
ca ea să dea o mână de ajutor la tăiatul
unei scroafe. Căci scroafa de vreo 200 de
kg a scăpat de Crăciun, dar uite că i-a
venit sorocul. Cu carnea şi păsările din
ogradă familia va avea suficientă
mâncare în următoarele luni. Corina
spune că e greu să fii ţăran, dar e şi fru-
mos. „La școala, în Iaşi, mai sunt numită
ţărancă. Pentru cei de la oraş ţăran e un
cuvânt de ocară. Nu trebuie să îţi pierzi
timpul să le explici. Mie nu-mi este
ruşine că sunt ţărancă. Ba chiar mă
mândresc şi nici nu aş vrea să fiu altceva
decât sunt. Eu nu aş putea fi orăşeancă,
nu aş putea locui la bloc. Vreau să stau
pe pământ, în casa de furci făcută de bu-
nicul meu“.

Tânăra este obişnuită cu munca.
Odinioară, la 17 ani, multe fete erau şi
măritate. Acum nu mai e cazul. Sunt alte
vremuri. Munca însă este aceeaşi pentru
ţăran. După căderea comunismului,
ţăranii s-au întors înapoi la sapa de lemn

şi la plug. Cine să aibă bani de tractoare?
Corina a cunoscut comuna de pe
scândura căruţei de unde tatăl mâna caii.
Cum-necum, pământul familiei de la
Voroveşti şi la Valea Adâncă veche se
cerea lucrat. Pentru unii ţărani este o
ruşine să stai cu el nelucrat. Asta chiar
dacă, atunci când tragi linie, vezi că ce
ai dat pe mere, ai luat pe pere. Dar e mai
mare ruşine să cumperi de la supermar-
ket ceea ce poţi produce şi singur. Şi
poate mai sănătos decât multe alimente
pline de chimicale. Porcul din ogradă e
hrănit doar cu tărâţe şi uruială. Cum s-ar
spune la oraş e bio. „Dar ce nu am de
făcut?! Am grijă de păsări. Avem găini,
curci, ra�e. Să tot fie vreo douăzeci. Mai
avem şapte capre. Iar ograda e plină de
mâ�e şi câini. Culesul viei, zdrobitul
strugurilor, culesul păpuşoiului...“.

Surorile Jderu, Sânziana şi Ionela, se
declară şi ele cu mândrie �ărănci. Au şi
nume frumoase, ţărăneşti. Sânziana a
primit numele pentru că, fiind născută în
14 iunie, urmau Sânzienele. Ionela a ter-
minat anul trecut Liceul Agricol „Mihail
Kogalniceanu“ din Miroslava şi acum
caută să se angajeze. „Mama lucrează la
o brutărie. Eu tot aşa ceva aş vrea. Ori
poate ospătar la un restaurant. E nevoie
şi de oameni care să muncească. Nu pot
fi toţi profesori, doctori, ingineri. Şi mai
ales e nevoie de noi. De �ărani“. Dacă
stai şi o asculţi ai impresia că discuţi cu
un om trecut prin toate greutăţile vieţii.
E însă o tânără ţărancă din Balciu. „Nu
vreau să plec din sat. Aici nu sunt locuri
de muncă, dar am să fac naveta la oraş,
iar seara voi redeveni ţărancă. Şi apoi,
acum e iarnă. Mai vedem când s-o topi
zăpada, la primăvară. Acum e greu cu
drumul, iar în autobuze te mai
pricopseşti cu ceva microbi, o răceală, o
gripă“. „Și cum te tratezi dacă iei răceală
sau gripă?“. „Răceală, zici? Ciorapi în
oţet, pe frunte la fel. Ceapă şi ulei fier-
binte dacă te-a tras curentul şi la ureche.
Sunt şi doctorii, medicamente, dar mai
sunt - deşi alţii poate nu ne cred - leacuri
şi descântece“.

Sânziana Jderu, sora mai mică a Ione-
lei, are 16 ani. Învaţă tot la Liceul Agri-
col din comună. Ambele surori mai dau
o mână de ajutor şi la promovarea sate-
lor, a tradiţiei, a naturii. „Viaţa la oraş nu
e pentru mine. Am aici, în sat, tot ce îmi
doresc. Bunici, familie, prieteni. Fiecare
anotimp îmbracă satul altfel. Nu te poţi
plictisi, nu simţi nevoia de oraş, de mall-
uri. Poate doar aşa, o zi, să încerci să

vezi şi viaţa altora. Noi, iarna, mergem
cu colinda, mergem săptămânal la
biserică. Şi mama este ţărancă. E din Mi-
roslava. Şi nu jinduiesc la o schimbare“.
„Descântece ştii?“. „Da. Ştiu de la mama
şi bunica:

Descântec de deochi: Mă duceai pe
cărarea cea mare / Mă întâlneai cu de-
ochiul cel mare / ...(numele celui des -
cântat) să fie curat şi luminat / Ca de la
Dumnezeu lăsat / Eu sunt descântă toare
/ Şi Maica Domnului vindecătoare / Şi
Sfântă zi de Joie (ori ziua în care faci
descântecul) / De azi Dumnezeu leac îţi
va da. Tot descântecul se face cu ambele
palme pe cap, în semn de cruce de trei
ori. Apoi, tot în semn de cruce, scuipi pe
cel deochiat tot de trei ori.

Descântat în cărbuni (de deochi): Se
iau nouă cărbuni din sobă şi se pun într-
o cană cu apă neîncepută. Dacă în cană
cărbunii sfârâie, înseamnă că cel deoc-
heat este deocheat. Când apa se limpe -
zeşte, din cană cel deocheat ia trei în ghi -
 ţituri. Apa rămasă în cană se aruncă pe
un câine sau o pisică. Ori la un pom.

De ulcior: Care are un ulcior vechi,
părăsit, suflă în el de nouă ori. Şi spune:
de aici ai venit, de aici să pleci. Cel cu
ulciorul la ochi şi uită la cel bolnav şi la
ulcior de nouă ori. Dacă nu este ulcior,
se procedează la fel prin gaura cheii şi
se repetă textul de deochi.

De spărie�i: Cu o mătură părăsite /
Cristea te-a făcut, / Cristea te-a botezat
/ Cristea sabia în mâna ţi-o dat / De un
spăriet, de doi spărie�i, de trei spărie�i,
/ De 4, 5, 6, 7, 8, 9, de nici un spăriet, /
De 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, de nici un
spăriet. Cu mătura se face semnul cru-
cii, apoi cel spăriet doarme cu mătura
sub cap. Acest descântec se face trei seri
la rând.

Când te arde pe gâtlej: Cu mâna
dreaptă te apuci de pielea gâtului şi spui
cu glas tare: Jagulei, jagulei, / Unde ai
fost? / La popa la Bârlad / Ce-ai
mâncat? / Peşte sărat. / Cum te-am uitat
eu pe tine, / Aşa să mă uiţi și tu pe mine.

Descântecele au fost învăţate de la o
bătrână din sat. Dar ea a zis: „Învaţă-le,
că eu le spun cu glas tare, dar nu le
însemna, că leac nu vor avea“.

Grupul de fete din Balciu, în diminea -
ţa discuţiei de la biblioteca din sat, a fost
completat şi de Iuliana Bucur. Are doar
17 ani. A învăţat în clasele I-IV la școala
„Constantin Langa“ din Miroslava, iar

acum urmează cursurile Liceului „Di-
mitrie Cantemir“ din Iaşi. „Anii trec şi
mâine-poimâine termin. Nu ştiu ce voi
face. Mi-aş dori să rămân în sat. Depinde
de perspective. Satul se schimbă, dar
noul nu aduce şi locuri de muncă. De
mică am prășit în vie, am cules şi culeg
păpuşoi. Părinţii fac vin şi eu ajut cât pot
şi cât mi se cere. E frumoasă viaţa la ţară
şi cine desconsideră satul şi ţăranii, nu
ştie ce spune“.

Să vrei să asculţi altă opinie despre sat
şi nu găseşti. Nu ştiu cum de s-a
întâmplat, dar poate toate aceste tinere
spun adevărul. De altfel, citeşti în ochii
lor bucuria de a trăi la sat, iar cuvântul
ţăran parcă sună mai altfel, mai dulce,
cumva din gurile lor. Parcă nu are acea
tonalitate rece pe care o au orăşenii când
pronunţă cuvântul ţăran.

Paula Lozneanu, 16 ani, nu este din
Balciu, ci din Miroslava. Dar Balciu se
confundă cumva cu Miroslava. Unde se
sfârşeşte Miroslava începe Balciu şi
parcă e un singur sat. Paula este elevă la
Liceul „Mihail Kogălniceanu“ din Mir-
soslava. Va deveni technician agricol.
„Ne este de folos teoria, căci practică
facem în gospodării de când am început
să înţelegem ce e cu lumea asta.
Pământul ne hrăneşte şi cineva trebuie
să-l cultive“. 

Această mână de fete te impresionea -
ză. Discută despre agricultură, gospodă -
rii, sat. Niciuna nu butona vreun telefon;
deşi au şi ele. Le asculţi şi, în ciuda
vârstei lor fragede, îţi dai seama de
inteligen�a �ăranului, de preocupări.

Au ieşit afară pe zăpadă. Apa susură
de pe streşinile bibliotecii. Zici că e
primăvară. Una din ele priveşte cerul al-
bastru şi spune celorlalte adulmecând
aerul: „Ger nu va fi curând şi nici nin-
soare“. Râzând, fac o fotografie. Chipuri
inteligente, trăsături ţărăneşti, ii cusute
cu roşu şi negru. Adică culorile pămân -
tului şi sângelui. Îşi iau rămas-bun.
Acasă treaba nu aşteaptă. Se vor vedea
şi a doua zi, duminică, la biserică. Şi încă
o zi din viaţa lor şi din viaţa satului Bal-
ciu se scurge devenind istorie. Şi poate,
peste 30-40 de ani, cineva va admira fru-
moasa fotografie şi va exclama: „Ce
�ărănci frumoase erau în satul Balciu!“.
Sau poate atunci şi cuvântul ţăran va fi
doar în dicţionar.

Pagini realizate de Ștefan SUSAI

O nuntă în sat înainte de 1989

Continuare din pagina 7

Taranii din Balciu sacrificand un 
porc. Ianuarie 2019
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Părintele Dumitru Stăniloae spunea că
„nu trebuie să existe sat fără biserică“. 

În comuna Miroslava aveam în pe-
rioada comunistă și sate fără biserici, dar
și biserici în care se slujea cam o dată pe
lună. În vechea biserică de lemn din
satul Balciu preotul ajungea cam la patru
săptămâni, slujind prin rota�ie și în al-
tele. Erau vremuri grele. Cu ajutorul Lui
Dumnezeu ele au trecut. Avem sate în
care sunt chiar două biserici. Într-unul
din cele mai mici sate, Dancaș, a fost
construită anul trecut o biserică de lemn.
Dancaș este satul care niciodată - în is-
toria sa de două secole - nu a avut
biserică. 

Din cele mai vechi timpuri, Biserica
Ortodoxă a avut un rol important pentru
noi. Biserica a fost inima satului. Pe
lângă biserică au apărut primele școli.
Căsătoriile, nașterile, înmormântările se
înregistrau la biserică. Nu existau
primării. Ele au apărut târziu în istoria
noastră milenară, iar biserica a fost cea
mai importantă institu�ie. 

Biserica „Sfin�ii Arhangheli“ din satul
Balciu împlinește anul viitor un deceniu
de la sfin�ire. Când a trecut timpul?! 

În toamna anului 2006, pe seama fos-
tei filii a parohiei Miroslava a fost hiro-
tonit paroh în satul Balciu preotul Ionu�
Lehaci, de către PF Părintele Daniel, Pa-
triarhul Bisericii Ortodoxe Române, pe
atunci Mitropolit al Moldovei și Bu-
covinei. Sunt, așadar, 13 ani de atunci.
Preotul din Balciu își amintește și acum
venirea în sat: 

,,Biserica era plină ochi. Am fost
primit frumos. Probabil era și multă cu-
riozitate. Iar eu eram tânăr. În a doua
duminică au venit la biserică doar cinci
oameni. Nu erau obișnui�i să vină. Pe de
o parte, unii mergeau la Miroslava. Căci
înainte de 1989 mergeau și ei acolo unde
slujea părintele Rusu. Pe de altă parte,
al�ii nu erau pur și simplu obișnui�i cu
ideea de a merge duminica la biserică.
Chiar niște săteni mă întrebau: «Și du-
minica viitoare va fi slujbă, părinte?».

În postul Crăciunului au venit să se
spovedească zece locuitori. În postul
Paștelui, așadar după câteva luni,
numărul lor era de 50. Ușor, ușor, oa-
menii au început să revină la biserică.
Am discutat cu fiecare, mergând din
casă în casă și făcând ceea ce trebuie să
facă un păstor. Simt nevoia oamenilor de
a se apropia de biserică“ a spus preotul
Lehaci. 

„Dacă înainte de 1989 erau vremuri
potrivnice credin�ei ortodoxe și bisericii,
după 1990 au venit și altfel de provocări.
Secte care încearcă și, în unele cazuri,
reușesc - din cauza sărăciei ori a convin-
gerilor slabe ale unor oameni - să îi
atragă în astfel de organiza�ii. În câteva

cazuri, reprezentan�i ai unor secte au
venit și la Balciu. Sătenii însă nu s-au
lăsat ademeni�i. Și este normal să fie așa
pentru o localitate cu o istorie de
jumătate de mileniu în care Biserica
Ortodoxă și satul aproape că se
identifică. 

În ultimii ani, parohia Balciu a editat
și o revistă: Balsamul Credin�ei. Avem
mai multe proiecte. Neavând școală,
căci satul e mic, iar elevii merg să înve�e
în Miroslava, atragem copiii la cor și la
atelierele de pictat icoane pe sticlă și
ouă încondeiate. Și, să ști�i, sunt situa�ii
în care copiii îi apropie și pe părin�i de
biserică și nu neapărat invers. Ne
bucurăm că în Miroslava este o
administra�ie care sus�ine Biserica
Ortodoxă. Privi�i cât sprijin financiar a

fost acordat doar în ultimul deceniu pen-
tru construirea de biserici și repararea
celor vechi. Satele au nevoie de utilită�i,
dar au nevoie și de biserici. Iar la
Miroslava a fost un echilibru în toate“,
a conchis părintele Lehaci.

„Ne gândim și la un muzeu al satului.
Să salvăm din vechile gospodării, de la
bătrânii �ărani. Obiecte merită păstrate și
văzute de genera�iile următoare. 

Celor care întâmplător vizitează Bal-
ciu le sugerăm să intre și în biserică. Este
frumoasă ca pu�ine altele, iar pictura
conferă o stare de liniște și o apropiere
de Dumnezeu. Ca și slujba religioasă“.

SS

Biserica Balciu

Vechea biserică de lemn din sat
FOTO: arhiva Mitropoliei

Interiorul bisericii „Sf. Arhangheli
Mihail și Gavriil“ din satul Balciu

Biserica din Balciu (exterior)
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Este cunoscut faptul că 2019 a fost
declarat în România ca fiind, „anul
căr�ii“. Este poate cel mai potrivit mo-
ment să trecem în revistă istoria biblio-
tecii noastre. Căci ea a avut, are şi va
avea un rol important.

Sfârșitul secolului al XIX-lea -
începutul secolului XX sunt marcate de
apari�ia bibliotecilor populare prin deci-
zia Ministerului Instruc�iunii și Cultelor,
la ini�iativa lui Spiru Haret, biblioteci
înfiin�ate în scopul de a contribui la ridi-
carea culturală a poporului prin mijloci-
rea căr�ii.

Astfel apar și bibliotecile căminelor
culturale. În 1938, se înfiin�ează Biblio-
teca Căminului Cultural din Miroslava.
Este anul în care Căminul Cultural Mi-
roslava ob�ine „Men�iunea Funda�iunilor
Regale Principele Carol“ pentru activi-
tatea sa. În 1955 se înfiin�ează Biblioteca
Comunală Miroslava cu un nou statut.
Erau vremuri tulburi când multe cărţile
erau date la topit, iar în locul acestora
erau aduse volume în care predomina
realismul socialist. 

Biblioteca a funcţionat în localul
Şcolii Generale Miroslava, având un
fond de câteva sute de volume. Prin grija
învă�ătorului Constantin Pârvulescu
cărţile erau împrumutate iubitorilor lec-
turii.

Până în 1969 fondul de carte creşte la
3.000 de volume; biblioteca se mută în
sediul Consiliului Popular Miroslava și
este angajat bibliotecar Ioan Atănăsoaiei.
Erau deja anii deschiderii culturale, fiind
publica�i autori care în urmă cu două de-
cenii îşi pierduseră dreptul de a semna. 

În 1975, Biblioteca se mută la
Căminul Cultural Uricani, și, prin grija

doamnei Eugenia Ioniţă, bibliotecar, (din
1972) fondul de carte creşte la 6.000 de
volume.

În 1978 se reduce postul de bibliote-
car cu normă întreagă la o simplă taxă
forfetară, de 300 de lei; din fericire, po-
stul a fost ocupat de doamna învă�ătoare
Aurelia Iriciuc care, ca un adevărat
dascăl, s-a îngrijit de fondul de carte, de
activităţi culturale. În 1987, Biblioteca

se mută în clădirea Grădini�ei Miroslava
şi activitatea este continuată cu succes de
doamna educatoare Elena Volcinschi,
colec�iile bibliotecii ajungând la 8.000
de volume.

În 1990, se reînfiin�ează postul de bib-
liotecar cu normă întreagă, iar bibliote-
car este Otilia Porumboiu.

Din anul 2000, Biblioteca se mută în
sediul fostei Primării, în Balciu (unde
funcţionează şi astăzi); colec�iile biblio-
tecii au crescut cu peste 4.000 de vo-
lume.

Programul Biblionet, desfășurat pe
parcursul a 6 ani (2009-2014), a trans-
format bibliotecile publice din România,
oferind noi servicii și instrumente de teh-
nologie specifice secolului XXI.

În anul 2010, Biblioteca Publică Mi-
roslava, prin programul Bibionet, a fost
dotată cu: video-proiector, calculatoare,
imprimantă și scanner. Astfel, au apărut
servicii specifice de bibliotecă, sesiuni
de orientare și instruire a utilizatorilor,
sesiuni de internet, asigurarea posibi -
lită�ii de editare și prelucrare a documen-
telor, cu posibilitatea transferului de date
- copiere CD, stick - în limita dreptului
de autor. Acestea coexistă cu serviciile
tradiţionale: lectură, studiu, documen-
tare, recreere, rezervări de titluri și rea-
lizare de programe și proiecte culturale.

Deși cei mai pesimiști dintre noi au
crezut că e-book-urile vor învinge cartea
tipărită, n-au reușit. „Lupta“ împotriva
căr�ilor electronice pare a fi fost câștigată
de cuvântul tipărit.

Colec�iile bibliotecii: 12.567 de docu-
mente originale și preluate

Documente cu acces liber la raft:
12.175

Utilizatori înscriși: 1.303 - cu o pon-
dere de 60% copiii, 40% adul�i

Cei mai în vârstă utilizatori: 85 și 84
de ani

Cei mai mici utilizatori: 3, 4, 5 au 6
ani, depinde de anul la care ne raportăm
(utilizatori nu cititori).

Programe și proiecte: 24
Selec�ia colec�iilor și creşterea

numărului de documente datorată explo-
ziei informa�ionale fac imposibilă
preten�ia de exhaustivitate. Dezvoltarea

colec�iilor per ansamblu trebuie să ţină
cont de existenţa celor cinci mari forme
de utilizare a bibliotecilor publice: 1.
recrea�ional; 2. cultură; 3. informare; 4.
formare; 5. documentare.

Actuala politică de achizi�ii nu mai
este cea de dezvoltare cu orice preţ a
colec�iilor, ci cea a satisfacerii cu orice
preţ a solicitărilor membrilor comunită�ii
servite. S-a început structurarea unui si-
stem de canale pentru atragerea spre
bibliotecă a informa�iei, iar apoi pentru
prelucrarea şi oferirea ei celor care au
nevoie de ea.

Mircea Eliade scria: „Cetim ca să tre-
cem examene (deci lectură-studiu), ca să
omorâm timpul (deci lectură de loisir
[recrea�ională - n.red.]) sau cetim din
profesiune (deci lectura informativă).
Lectura ar putea fi un mijloc de alimen-
tare spirituală continuă, nu numai un in-
strument de informa�ie sau de contem -
pla�ie“. 

În ultimele două decenii biblioteca a
organizat numeroase întâlniri cu scrii-
tori. Men�ionăm doar câteva nume:
Aurel Leon, Gheorghe Buzatu, Horia Zi-
lieru, Lucian Vasiliu, Nicolae Busuioc,
Vincen�iu Donose, Dumitru Vacariu,
Ioan Holban, Dumitru Popescu, Ștefan
Susai.

La Biblioteca din Miroslava pot fi
găsite şi cărţile a două mari personalităţi:
Dimitrie Anghel, cel mai important poet
al zonei noastre, şi lucrările lui Mihail
Kogălniceanu, cel mai important elev
din istoria Miroslavei, absolvent al Insti-
tutului pentru Fii de Nobili. 

Suntem mândri că şi unii dintre locui-
torii comunei au scris căr�i despre sate,
personalităţi, proză sau poezie. Şi ace-
stea pot fi descoperite în biblioteca
noastră.
Adresa: Str. Principală, nr. 4, loc. Balciu,
com. Miroslava, jud. Iași, cod poștal
707305
Telefon: 0232/290088
E-mail: bibliotecamiroslava@gmail.com
Facebook: Biblioteca Miroslava

Otilia PORUMBOIU

„Anul cărţii“ în România. Anul cărţii în Miroslava

Activitate la biblioteca. Arhiva institutiei, 1974

Cărţile Miroslavei şi autorii lor
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Știri din
sport

Echipa locală C.S. Ştiinţa Miroslava s-a
reunit după vacanţa de iarnă în vederea
reînceperii pregătirilor pentru susţi nerea re-
turului de campionat 2018-2019. Echipa
noastră a terminat turul campionatului pe
locul 4 al clasamentului, cu un total de 31 de
puncte, la o diferenţă de 7 puncte faţă de
locul 1 ocupat de echipa Gloria Buzău şi la
egalitate de puncte cu echipa Bucovina
Rădăuţi, ocupanta locului 3.

Programul de pregătire, care se va întinde
până la începerea campionatului, programată
pe data de 2 martie, va cuprinde şi o serie de
jocuri de verificare, C.S. Ştiinţa Miroslava
urmând să se confrunte cu echipele L.P.S.
Iaşi şi F.C. Botoşani.

În perioada 14-24 februarie Ştiinţa Miro-
slava va beneficia de un stagiu de pregătire
centralizat, ce va avea loc în localitatea
Tărlungeni din judeţul Bra şov. Pe lângă ant-
renamentele fizice şi tac tice, elevii antreno-
rului Viorel vor dis puta şi alte patru meciuri
amicale deja programate. C.S. Ştiinţa Miro-
slava va întâlni aşadar A.F.C. Harman, Olim-
pic Cetate Râşnov, A.C.S.S.R. Municipal
Braşov, K.S.E Târgu Secuiesc.

În această vacanţă au avut câteva
schimbări atât la nivel administrativ, cât şi în
staff-ul tehnic. Prin urmare în locul lui Du-
mitru Moldovan, care ocupa funcţia de
preşedinte, a fost numit Bogdan Chiper, iar

în staff în locul lui Costantin Vieriu, ce se
ocupa cu pregătirea portarilor, a fost numit
domnul Marius Mulcianu. De asemenea, în
funcţia de maseur pe care o ocupa Felix Za-
podeanu ar urma să fie reinstalat Constantin
Ilie. Schimbările au ca scop îmbunătă�irea
activi tăţii în vederea obţinerii de
performan�e. 

Puteţi fi permanent la curent cu noutăţile
din cadrul clubului urmărind pagina de Fa-
cebook Ştiinţa Miroslava. 

Copiii trebuie să urmeze un sport. Este
necesar pentru dezvoltarea lor fizică.
Şahul, cunoscut ca fiind sportul minţii, le
dezvolta abilităţile. În luna ianuarie a ace-
stui an a avut loc Cupa „Unirea Principate-
lor Române“ la şah. Iată şi lista premian -
ţilor noştri:

 copii avansaţi până în 14 ani: locul 1 -
Teodora Ciobanu, locul 2 - Ivaşcu
Răzvan, locul 3 - Medeea Cozaru;

 copii începători: locul 1 - Sara Ropotoaia,
locul 2 - Alesia Ciosu, locul 3 - Rareş
Rău;

 părinţi: locul 1 - Lucian Ciobanu, locul 2
- Iulian Ropotoaia, locul 3 - Ionel Ciosu.
Felicitări tuturor!
Premiile, constând în medalii, cupe, dip-

lome şi dulciuri, au fost oferite de CS Ştiinţa
Miroslava!

Cristi UNGUREANU

ANUNŢ
Începând cu data de 01-01-2019 în incinta sălii de
sport Miroslava s-a dat în folosin�ă pentru locuito-
rii comunei şi nu numai, jacuzzi şi saună, de ase-
menea cei interesaţi pot beneficia de şedinţe de

masaj. Toate cele menţionate mai sus sunt contra
cost. Pentru mai multe informaţii, suna�i la:

0751 251 512

jacuzzi şi saună:

VASILACHE ADRIAN

masaj:

BUCĂTARU GABRIEL 
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Investiţii strategice făcute de
Primăria Miroslava: Parcul Industrial

Parcul Industrial Miroslava a
devenit una dintre cele mai
căutate locații investiționale din
zona Moldovei. Situat în imediata
apropiere a fabricii Delphi,
Miroslava Industrial Parc a reușit
în ultimii doi ani să atragă peste
60 de investitori, care vor
dezvolta unități de producție sau
logistice. Valoarea investițiilor
angajate în Miroslava depășește
70 de milioane euro. Parcul
Industrial Miroslava a devenit
unul dintre cele mai de succes
proiecte industriale din Iași după
1989. 

Primele hale își deschid 
porțile în scurt timp

Primele unită�i de produc�ie și logi-
stice sunt deja gata, două companii
urmând să-și înceapă activitatea în scurt
timp. Este vorba despre compania cu ca-
pital elve�ian Inovalabel, specializată în
produc�ia de autocolante și sisteme de
etichetare, care va demara activitatea la
Miroslava cu aproape 200 de angaja�i.
Alte zeci de persoane vor activa în
spa�iul construit de grupul Fildas Tra-
ding - Catena, unul dintre liderii
na�ionali în distribu�ia și retail-ul de me-
dicamente. Alte companii cum ar fi
Electra, cel mai mare producător de in-
terfoane și sisteme de securitate din
România, sunt în plin șantier de amena-
jare a spa�iilor de produc�ie și estimează
să-și deschidă por�ile până în vara ace-
stui an. 

De asemenea, zeci de alte firme au
ob�inut autoriza�iile de construire și vor
demara lucrările pentru realizarea de
spatii de produc�ie. De altfel, pe cele 46
de hectare de teren administrate de către
Parcul Industrial Miroslava se vor con-
strui în următorii doi ani peste 70 de
unită�i de produc�ie spa�ii de depozitate
moderne și hale de servicii, zona Delphi-
Brătuleni devenind astfel cea mai mare
zonă industrială compactă din Moldova.

Investiții strategice făcute de
Primăria Miroslava

Activitatea Parcului Industrial Miro-
slava a început în 2016, după ce în 2015
a fost ob�inut titlul de „Parc Industrial“
de la Ministerul Dezvoltării pentru o
suprafa�ă de peste 46 de hectare. Parcul
Industrial Miroslava a devenit astfel pri-
mul parc industrial licen�iat din jude�ul
Iași, oferind investitorilor avantajele de
a beneficia de prevederile Legii
186/2013 a Parcurilor Industriale. Din
2016 au început activită�ile de promo-
vare, procedurile de selec�ie și licita�iile

pentru alegerea viitorilor reziden�i ai
Parcului Industrial. În prezent, parcul are
zeci de investitori și un grad de ocupare
de aproape sută la sută. 

„Pentru succesul acestui proiect,
Primăria Miroslava a făcut un efort bu-
getar enorm, investind până în prezent
peste două milioane de euro pentru
construc�ia infrastructurii de drumuri
din interiorul Parcului Industrial, ra-
cordarea la re�eaua de apă, canalizare,
gaz și electricitate, construc�ia unui
sens giratoriu pentru a facilita accesul
din șoseaua de centură. Alte sume im-
portante vor mai fi cheltuite pentru si-
stematizarea Parcului Industrial,
asfaltări, construirea unei gospodăriri
de apă și a unui sistem de hidran�i ex-
teriori pentru stingerea incendiilor“, a
declarat primarul comunei Miroslava,
Dan Ni�ă.

Zeci de investitori așteaptă al
doilea Parc Industrial la

Miroslava
Pentru că suprafa�a de 46 de hectare

a devenit insuficientă pentru numărul
mare de cereri din partea companiilor
care vor să investească la Miroslava,
Primăria a depus la Ministerul Dezvol -
tării dosarul pentru ob�inerea celui de-
al doilea titlu de Parc Industrial pentru
o suprafa�ă de peste 25 de hectare si-
tuate în imediata proximitate a primului
Parc Industrial. Managementul Parcului
Industrial este optimist și în privin�a
viitorului proiect: „Am reușit să facem
din Parcul Industrial Miroslava un
brand puternic în mediul de business
din Iași, din România și chiar în cad-
rul multor companii puternice din

străinătate care și-au anun�at inten�ia
fermă de a investi în cel de-al doilea
Parc Industrial din Miroslava. Avem
companii multi na �ionale din Industria
IT, automotive, aerospace, electronică
care au fost încântate de noul nostru
proiect. Avem, de asemenea, zeci de ce-
reri de la investitori din România,
firme atât din Iași cât și din alte multe
jude�e care vor să-și deschidă unită�i
de produc�ie la Iași. Așadar, suntem
optimiști că și viitorul parc industrial
va deveni un proiect de succes“, a pre-
cizat Dorel Co dină, directorul Parcului
Industrial Miroslava.

Parcul Industrial din
Miroslava în cifre:

peste 60 de rezidenți,
aproape 70 de milioane euro

investiții și aproximativ
2.500 de angajați 

 Peste 200 de angaja�i vor
începe în curând lucrul în unită�ile
de produc�ie și logistică construite
de companiile Inovalabel și Fildas-
Catena, alte aproape zece companii
sunt în stadiul de șantier în diverse
etape de construc�ie  După
investi�ii consistente pentru siste-
matizarea și racordul la utilită�i al
primului parc industrial din jude�ul
Iași, Primăria Miroslava a depus
documenta�ia la Ministerul
Dezvoltării pentru al doilea parc
industrial pe o suprafa�ă de peste
25 ha  Există deja zeci de cereri
din partea companiilor din �ară și
străinătate pentru viitorul proiect.


