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Sărbătoarea Iei la Miroslava

Prin prezență vă anunțăm că până la data de 

31.06.2019, agenții economici care își desfășoară 

activitatea pe teritoriul comunei Miroslava, au obligația 

să depună declarațiile pentru stabilirea taxei de 

salubritate pentru anul 2019.

Declarația va fi întocmită conform Anexei nr. 2 

a Regulamentului de Instituire și Administrare a Taxei 

Speciale de Salubrizare. De altfel, regulamentul, 

anexa regulamentului și formularul de declarație le 

găsiți pe site-ul primăriei Miroslava, secțiunea 

„ecolog”. 

Declarația astfel întocmită se poate depune la 

sediul primăriei sau pe adresa de email: 

secretariat@primariamiroslava.ro
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Acest număr al ziarului Miroslava este unul 

special. Este un omagiu adus satului, tradițiilor, 

tăranilor, portului popular. Miroslava a primit distincția 

''Sat Cultural al României '' trei ani la rând. Este pentru 

noi o datorie să conservăm ceea ce este important 

pentru sat. Tradițiile trebuie transmise și ele 

generațiilor următoare. 

La Palatul Sturdza avem zeci de cămăși 

tradiționale, prosoape precum și alte importante piese 

din gospodăriile țărănești din satele comunei dar și din 

împrejurimi.

Sărbătoarea Iei a fost un bun prilej să arătam 

tuturor patrimoniul de la Palatul Sturdza. Sărbătoarea 

Iei este și va fi o carte de vizită pentru Miroslava.

În acest număr publicăm un fotoreportaj de la 

eveniment. O fotografie este mai mult decat o mie de 

cuvinte. Iar fotografiile rămân în timp o mărturie a ceea 

ce facem pentru satele noastre.

INTERVIU CU  VICEPRIMARUL COMUNEI

VASILE BULBAȘA



Hotărâri ale Consiliului Local Miroslava adoptate
în ședința ordinară din data de 30.05.2019

 Hotărârea nr.101 privind introducerea în 
inventarul domeniului public al comunei Miroslava  a 
investiţiei: “Extindere reţea de apă potabilă și 
branșament în strada Trifoiului, sat Valea Adîncă, 
com. Miroslava, jud. Iași” şi darea în administrare şi 
exploatare către S.C.  APAVITAL  S.A..
 Hotărârea nr.102 privind introducerea în 
inventarul domeniului public al comunei Miroslava  a 
investiţiei:”Extindere rețea de alimentare cu apă  și 
branșamente apă pentru imobile locuință situate în 
județul Iași, comuna Miroslava, sat Valea Adîncă, str. 
Ioan Joldea Vodă” şi darea în administrare şi 
exploatare către S.C. APAVITAL S.A..
 Hotărârea nr.103 privind introducerea în 
inventarul domeniului public al comunei Miroslava  a 
investiţiei: ”Extindere rețea canalizare în vederea 
racordării la canalizare a imobilelor situate în satul 
Miroslava, com. Miroslava, jud. Iași” şi darea în 
administrare şi exploatare către S.C. APAVITAL S.A..
 Hotărârea nr.104 privind aprobarea 
concesionării terenului în suprafață de 10000 m.p., 
având număr cadastral 77733, situat în intravilan 
conform P.U.G. sat Horpaz, comuna Miroslava, 
județul Iași,  în vederea  construirii unor căsuțe de 
agrement, realizare parcare, spații verzi și spații de 
joacă la nivelul comunei.
 Hotărârea nr.105 privind modificarea și 
completarea inventarului domeniului public al 
c o m u n e i  M i r o s l a v a ,  A n e x ă  n r . 1  l a  
H.C.L.nr.1/31.01.2019 .
 Hotărârea nr.106 privind modificarea și 
completarea inventarului domeniului privat al 
comunei Miroslava, județul Iași, Anexă nr.1 la H.C.L. 
nr.2/31.01.2019.
 Hotărârea nr.107 privind aprobarea 
concesionării terenului în suprafață de 50 m.p. 

aparținând domeniului privat al comunei, situat în 
extravilan  comuna Miroslava, județul Iași, tarla 6, 
parcela F 263/2/2/1,  pentru amplasare post de 
transformare de energie electrică.
 Hotărârea nr.108 privind încetarea 
contractului de servicii de consiliere și interpretare 
limbaj mimico-gestual pentru persoanele cu 
deficiențe de auz din comuna Miroslava, județul Iași 
nr.63/08.04.2019, ca urmare a acordului părților și 
încheierea unui Protocol de colaborare cu Asociația 
Națională  a Surzilor din România (ANSR) - Filiala 
Iași.
 Hotărârea nr.109 privind predarea spre 
administrare și exploatare a  obiectului de 
inventar:“Transformator stația de pompare – V. 
Adâncă” aflat în inventarul domeniului privat al 
comunei Miroslava către S.C. Delgaz Grid S.A..
 Hotărârea nr.110 privind aprobarea 
concesionării terenului în suprafață de 1000 m.p. 
aparținând domeniului privat al comunei, număr 
cadastral 87845, situat în intravilan conform P.U.G. 
sat Proselnici, str. Th. Palade nr.57,  comuna 
Miroslava, județul Iași, cu destinația ”teren construire 
locuință”.
 Hotărârea nr.111 privind aprobarea vânzării-
cumpărării prin licitație publică deschisă a  terenurilor 
în suprafață de 25.000 m.p., respectiv 19.375 m.p.,  
aparținând domeniului privat al comunei Miroslava, 
situate în tarlaua 2, având  numere cadastrale 62546, 
77629, 78196  .
 Hotărârea nr.112 privind aprobarea vânzării  
prin licitație publică deschisă către concesionarii care 
își exprimă intenția de cumpărare a suprafețelor de 
teren aparținând domeniului privat al comunei 
Miroslava atribuite în concesiune pentru construire  
locuințe.

 Hotărârea nr.113 privind aprobarea caietului 
de sarcini și a planului de afaceri pentru 
concesionarea terenului în suprafață de 14318 m.p., 
având număr cadastral 78789, intravilan sat 
Miroslava, comuna Miroslava, aparținând domeniului 
privat al comunei,  pentru realizarea unui proiect de 
amenajare a zonei centrale.
 Hotărârea nr.114 privind aprobarea Planului 
de Dezvoltare Regională și a Regulamentului de 
Urbanism pentru evaluarea condițiilor de finanțare a 
investițiilor pentru electrificarea localităților ori pentru 
extinderea rețelelor de distribuție a energiei electrice 
la nivelul comunei Miroslava, județul Iași.
 Hotărârea nr.115 privind aprobarea 
regulamentului  de întocmire a documentației pentru 
extinderea sau dezvoltarea rețelelor de distribuție a 
energiei electrice în comuna Miroslava, județul Iași.
 Hotărârea nr.116 privind încasarea de la 
cetățeni în calitate de Autoritate Publică a sumelor 
necesare pentru extinderea rețelelor de distribuție a 
energiei electrice și transferarea acestora către 
Operatorului de Distribuție Concesionar așa cum sunt 
definiți în Metodologia Ordinului nr. 36 din 28.02.2019.
 Hotărârea nr.117 privind aprobarea 
constituirii dreptului de superficie  fără licitație publică 
asupra terenului în suprafață de 1974 m.p., 
aparținând domeniului privat al comunei, cu număr 
cadastral 88485, înscris în Cartea Funciară nr.88485, 
situat în extravilan comuna Miroslava, județul Iași, 
tarlaua 6, parcela Cc 250/52/104 în favoarea S.C. AVI-
TOP S.A..
 Hotărârea nr.118 pr iv ind încetarea 
contractului de concesiune nr. 21769/21.05.2019 
încheiat între comuna Miroslava și doamna Șfichi 
Ecaterina, ca urmare a acordului părților.



Dincolo de timpuri și anotimpuri, de posibil și 
imposibil sunt oamenii care, investiți de semenii lor, 
veghează la îndeplinirea viselor și găsirea de soluții la 
problemele de zi cu zi ale cetățenilor.

Ne întâlnim cu viceprimarul comunei 
Miroslava, domnul Vasile Bulbașa într-o continuare a 
discuției despre viață și administrație în această 
comună.

Reporter: - Domnule Vasile Bulbașa, ne revedem 
cu dorința de a afla și a transmite mai departe 
cititorilor publicației MIROSLAVA noutăți din 
această comună mare și frumoasă. Cezar 
Petrescu spunea că “Viața poate fi trăită oriunde. 
Decorul nu are nicio importanță, esențială este 
intensitatea.” Cum este viața în comuna 
Miroslava?
Vasile Bulbașa: - Celebrul scriitor român avea 
dreptate, parțial. Viața trece oricum, dar, important 
este să facem tot ce ne stă în putință să ne creăm 
condiții civilizate, demne de secolul XXI. La noi, 
continuă investițiile, proiectele menite să dezvolte 
comuna atât din punct de vedere economic, dar nu 
ignorăm viața socio-culturală a comunei, educația și 
sănătatea. Am parcurs acești ani de după revoluție la 
început mai greu, dar când primarul este hotărât și 
dornic să realizeze obiectivele propuse, se poate și 
atunci când vântul politic nu este prielnic.
R: - Se leagă oarecum discuţia cu întrebarea pe 
care intenţionez să v-o adresez, fiind nativ al 
acestor meleaguri. Miroslava este comuna portal 
la municipiul Iaşi, o zonă neutră între Moldova şi 
Iaşi. Consideraţi că este de bun augur acest lucru 
sau crează probleme comunei?
V.B. – Şi da şi nu. Este benefică legătura facilă a 
cetăţenilor comunei noastre cu oraşul Iaşi. 
Producătorii noştri îşi pot desface produsele pe 
pieţele ieşene, iar copiii din comună pot merge mai 
uşor la liceele şi facultăţile din Iaşi, având şansa la o 
bună educaţie. Apropierea de municipiul Iaşi 
înseamnă foarte mult pentru toţi cetăţenii comunei 
Miroslava, dar trebuie să luăm în calcul şi influenţa 
negativă asupra tinerilor noştri care tind să copie 
năravurile şmecheraşilor de oraş.
R: - Cum vedeţi evoluția comunei Miroslava şi mă 
refer aici mai mult la perioada din care vă 
desfăşuraţi dumneavoastră activitatea în 
domeniul administraţiei publice locale, ţinând 
cont şi de faptul că aţi lucrat în mai multe 
legislaturi?
V.B: - În anul 1975, când am intrat eu în munca de 
administraţie, în comună erau în jur de 5000 de 
locuitori, cu aproximativ 1200 – 1300 de gospodarii, 
iar în anii 1989-1990 comuna avea o populaţie de 
6000- 6500 de locuitori. Raportat la situaţia de astăzi, 
când avem statistic o populatie de 19.000 de locuitori, 
dar faptic aproximativ 25.000, vorbim clar despre o 
evoluţie importantă, mai ales în ultimii zece ani. Nu 
putem trece cu vederea realizările, evoluţia din ultima 
decadă care aşează comuna noastră pe poziţia de 
cea mai mare şi dezvoltată comună din judeţul Iaşi, 
raportându-ne şi la perioada de dinainte de revoluţie, 
când activitatea era preponderant agricolă şi totul era 
axat pe cele doua CAP-uri şi un IAS. 
R: - Domnule viceprimar, care an a fost borna de 
demarcaţie pentru comuna Miroslava, când a 
început industrializarea comunei prin venirea 
primilor investitori în zonă?
V.B.- În principiu vorbim despre anul 2008. De atunci a 
început dezvoltarea puternică a comunei şi o afluenţă 
de întreprinzători particulari care acum sunt societăţi 
economice bine consolidate, cu realizări şi care aduc 
venituri substanţiale la bugetul local al comunei 
Miroslava.
R: - Ne întâlnim după aproape doi ani, domnule 
viceprimar și nu pot să omit întrebarea tabu a 
momentului: Care sunt vulnerabilitățile la 
Miroslava?
V.B.- S-a făcut o mare greșeală atunci când a început 
retrocedarea terenurilor la cetățeni și  vânzare masivă 

a terenurilor, deoarece s-a făcut o schemă de 
repartizare haotică pentru cetățeni după revoluție și 
care astăzi ne face nouă mari greutăți. Dacă luăm de 
exemplu Valea Adâncă, unde avem străzi de trei metri 
sau mai mici. Ce poți să-i mai faci? Omul se apără și 
spune că așa a cumpărat și își ține hatul lui din acte. 
Dramatic este faptul că ei, cetăţenii, nu înțeleg faptul 
că nu-i vrea nimeni să-i ia din pământul cumpărat, dar 
nici nu putem să-i modernizăm drumul, să ducem 
utilitățile necesare unui trai decent, deoarece legea nu 
ne dă voie să facem investiții pe un drum privat sau 
acolo unde nu se respectă normele urbanistice. 
Aceasta cred eu că este principala vulnerabilitate a 
comunei noastre. In rest, toate problemele ce țin de 
servicii se rezolvă.
R: - Există remedii care să se poată face din mers?
V.B.: - Da, ceea ce construim acum, ceea ce se 
parcelază acum - deci ce se cumpără - se face cu 
respectarea strictă a legislaţiei urbanistice și au fost 
impuse căi de circulație de la 8 -15m, în functie de 
zonă și de aici înainte cred că mergem spre mai bine, 
spre normalitate.
R: - Aveți la nivel local normative prin care 
încercați să stopați abuzurile?
V.B.- Da, avem hotărâri ale consiliului local în acest 
sens, care sunt publicate în presa locală, pe site-ul 
primăriei sau sunt prezentate și de către primarul 
comunei în emisiuni de televiziune, astfel încât 
cetățenii să fie foarte bine informați  despre tot ceea 
ce dorim să facem, ce este bine să facem și ce hotărâri 
se iau cu scopul dezvoltării cât mai armonioase a 
comunei, dar și pentru soluționarea problemelor 
vechi. Cetățenii noștri nu pot spune că nu sunt 
informați. 
R: -  Există o preocupare constantă la nivelul 
U.A.T. Miroslava, din partea primarului comunei, 
cu sprijinul dumneavoastră și a consiliului local, 
pentru crearea de oportunități, atât pentru 
cetățenii comunei cât și pentru posibilii investitori 
care doresc să vină să-și dezvolte afacerile la 
Miroslava?
V.B.- Da, categoric, există această preocupare 
permanentă, dovadă certă este Parcul Industrial, care 
este pe punctul de a fi ocupat 100% , ceea ce este un 
lucru foarte bun.
În ceea ce privește infrastructura parcului, avem 
probleme cu racordul la reţeaua de electricitate. Sunt 
necesare șase puncte de transformare pentru a putea 
asigura alimentarea întregului parc, iar asta înseamnă 
o investiție de aproximativ 1.200.000 lei, deoarece 
investitorii nu au ce face fără energie electrică în parc. 
Cei care au început deja să vină s-au împrumutat de la 
societățile vecine să-și poată desfășura activitatea. 
Noi sperăm ca în maxim patru, cinci ani, parcul să 
aducă venituri substanțiale la bugetul local. Până la 
urmă, din asta trăiește și se dezvoltă o comună, o 
administrație publică locală în genere.
R: - Care este gândirea de perspectivă față de 
găsirea sau crearea de noi spații, terenuri, ținând 
cont de faptul că la Primăria Miroslava primiți 
zilnic cereri pentru diverse activități?
V.B.: -  Aici discutăm din cel putin două perspective. 
Avem probleme în ceea ce privesc locurile de casă pe 
care le cer tinerii. Încercăm să vedem ce se poate face 
cu terenul Liceului Agricol „Mihail Kogalniceanu” pe 
care, după soluția noastră, ar putea să îl 
concesioneze cetățenilor, astfel putând câștiga mai 
mult decât cultivând porumb sau floarea soarelui. Ar fi 
o sursă consistentă de venituri pentru liceu. 
Discutând despre terenurile destinate dezvoltării 
economice a comunei, de unde să vină tot mai multe 
fonduri la bugetul local avem Parcul Industrial 1 si s-a 
înființat Parcul Industrial 2 dar, intenționăm să mai 
facem un incubator de afaceri care va mai suplimenta 
zona Uricani cu aproximativ 10 ha.
R:- Domnule viceprimar, este cunoscut faptul că 
politicul este prezent în consiliile locale sau 
județene. Cum se materializează la Miroslava?
V.B.: - Nici la Miroslava nu facem excepție. Este 
respectată opinia și exprimarea votului tuturor 

 consilierilor locali, indiferent de culoarea politică și pot 
spune că avem o coabitare decentă în demersul 
nostru de a rezolva cât mai bine și cât mai multe 
probleme ale comunei. Politica se face mai mult la 
alegeri, în rest, trebuie să facem politica cetățenilor 
care ne-au ales și care și-au pus speranțe mari în noi.
R:-  Am ajuns la finalul interviului, domnule 
viceprimar, deși nu am atins subiecte importante 
din munca de administrație, cum ar fi asistența 
socială, educație, sănătate, cultură, sport, pe care 
le vom aborda într-un alt interviu. Ce ați mai dori 
să transmiteți cetățenilor comunei Miroslava? 
V.B.:-  În primul rând, fac un apel către cetățenii 
comunei noastre în vederea respectării normelor 
legale de colectare selectivă a gunoiului.Aici mă refer 
în primul rând la folosirea în mod corespunzător a 
modulelor, respectând precizările cu privire la 
materialul care se depozitează în ele, respectiv plastic 
și metal, sticlă, hârtie și carton. În altă ordine de idei, 
trebuie să facem cunoscut cetățenilor comunei 
noastre că începând cu 1 iulie 2019, pe raza comunei 
Miroslava, va colecta gunoiul menajer un operator  
unic la nivelul județului, S.C.GIREXIM UNIVERSAL 
S.A., și care sperăm să își facă datoria.
Ne dorim să fie siguri cetățenii că suntem permanent 
preocupați să rezolvăm toate doleanțele și solicitările, 
dar în măsura în care avem și baza materială 
necesară. Mulți spun că suntem cea mai mare și mai 
bogată comună și că nu facem suficient, că vor mai 
mult, mai bine. Acesta este și obiectivul nostru 
principal, să derulăm proiecte care să le schimbe viața 
în bine. În măsura în care vom reuși, vom face 
extinderea canalizarii apelor uzate și în satele 
componente ale comunei, în care acum nu există. 
Oamenii trebuie să înțeleagă că nu facem după bunul 
plac, ci după cât ne ține punga și cât permite legea. 
Chiar dacă, poate, suntem cea mai bogată comună, 
avem și cele mai multe probleme – până la urmă, asta 
este administrația publică, implică multe eforturi, dar 
și satisfacții. 

      Mona Popovici

INTERVIU

“Oamenii trebuie să înțeleagă că nu facem după bunul

plac, ci după cât ne ține punga și cât permite legea”.

 



ȘTIRI LOCALE

Sâmbătă 8 iunie, Clubul Sportiv “Știința 
Miroslava”, Academia Olimpică Romană - filiala Iași  
și Școala Gimnaziala 'Col. Constantin Langa' 
Miroslava în parteneriat cu Primăria Comunei 
Miroslava și Liceul “Mihail Kogalniceanu” din 
Miroslava au organizat Crosul Olimpic-Comuna 
Miroslava, sâmbătă 8 iunie 2019, ora 8.40, pe platoul 
din fața Primăriei  Miroslava. 

Au participat peste 240 de copii și adulți din 
județele Iași și Botoșani, precum și din Republica 
Moldova, de remarcat că cea mai tânără participantă 
a fost Căruntu Iustina de 1an si 3 luni, iar cea mai 
vârstnică a fost Doina Ciobanu de 67 de ani. 

Astfel câstigatorii celor cele 6 grupe au fost:
-la feminin: cl o: Ionescu Daria, cl 1-2: Bogdan Erika, 
cl 3-4: Vrabie Denisa, cl 5-8: Irimita Florentina, 
adulti: Boitan Mariana.
-la masculin: cl. o: Aporcariței Alexandru, cl. 1-2: Silion 
Leonard, cl. 3-4: Neagu Denis,cl. 5-8: Vrabie Sergiu, 
adulți: Căruntu Daniel.

Campionii tuturor grupelor de alergat au fost 
răsplatiți cu cupe și ceasuri oferite de către sponsorul 
evenimentului DECATHLON, iar toți participanții au 
primit tricouri și medalii din partea Comitetului Olimpic 
Român.

Toți cei care au alergat la Cros pentru 
sănătate și bună dispoziție au participat și la o tombolă 
unde s-au decernat următoarele premii: 1 bicicleta, 2 
porti de fotbal, mingi, drapele, ghiozdane si undițe.

Familia Tașca (din Trușești, Botoșani), familia 
cu cei mai mulți participanți la Cros (7 membrii), 
precum și elevii clasei I A, de la Scoala Gimnazială  
“Col. Constantin Langa” Miroslava, învățător dna. 
Mocanu Daniela au fost răsplătiți cu câte un tort 
delicios.

Pe tot parcursul competiției și la premierea 
alergătorilor a fost prezent dl. Dan Niță, primarul 
comunei Miroslava care a subliniat că important este 
să participi, nu neaparat să câștigi!

Organizatorii mulțumesc tuturor profesorilor 
de educație fizică și sport implicați în acțiunea de 
sâmbătă: dna profesoara Liliana Radu de la 
Academia Olimpică Română-filiala Iași, prof. Grigore 
Duca de la Școala Gimnazială “Col. Const. Langa” din 
Miroslava, prof. Silviu Dulcianu de la Școala Cornești, 
prof. Dragoș Miron de la Scoala Gimnazială Lețcani, 
prof. Cristian Pascariu de la Colegiul Tehnic Ioan C. 
Ștefănescu, Iași precum si prof. Dan Rotariu de la 
Liceul Tehnologic Agricol „M. Kogălniceanu“ din 

CROSUL OLIMPIC COMUNA MIROSLAVA, ediția a II a

În toamna anului 2019 se vor finaliza lucrările 

din cadrul proiectului „Modernizare străzi și drumuri 

locale în satele din comuna Miroslava, județul Iași”, în 

lungime totală de 35,9 km. Proiectul este finanțat din 

bugetul local al comunei Miroslava, iar lucrările 

începute în anul 2016 se vor finaliza în acest an.

În acest moment sunt în derulare lucrări de 

execuție pe Str. Fabricii din Valea Adâncă, Str. 

Pădurea Surdă din Cornești, Str. Pădurii, Str. Ion Vodă 

cel Viteaz și Str. Gen. Emanoil Dascălu din sat 

Miroslava și Str. Holdelor din sat Horpaz. Pe aceste 

străzi se execută în această perioadă lucrări de 

săpătură de aproximativ 50 cm adâncime față de 

terenul natural, ceea ce implică un prag față de 

accesul la proprietăți. Termenul de execuție este 

finalul lunii iulie 2019. Se vor efectua lucrări și pentru 

acces la proprietăți. 

În perioada imediat următoare, urmează să 

se execute lucrări pe Str. Izvoarelor, sat Balciu și Str. 

Principală, sat Vorovești și sat Brătuleni. De 

asemenea, vor continua lucrările de asfaltare pe Str. 

Școlii și Str. Sub Coșere din sat Valea Adâncă și Str. 

Amfitetru și Str. Eroilor din sat Uricani.

„Ne cerem scuze pentru disconfortul creat în 

perioada de realizare a lucrărilor și rugăm cetățenii din 

zonele unde se execută lucrări să fie înțelegători și să 

colaboreze cu reprezentații primăriei pentru 

efectuarea lucrărilor de acces la proprietăți. Primăria 

Miroslava face eforturi financiare mari pentru 

realizarea proiectelor de infrastructură rutieră”, 

a declarat Dan Niță, primarul comunei Miroslava.

Modernizare străzi
 și drumuri locale în satele

 din  comuna Miroslava

Luni 10 iunie, la școala ,,Colonel Constantin 

Langa” Miroslava, s-a încheiat Proiectrul: Cetățeanul 

(metodă interactivă de predarea a educației civice), 

coordonat de profesor Beatrice Mihaela Iosub, cu 

elevii clasei a-VI-a B (prof. diriginte Oana 

Dumitriu).

Derulat pe parcursul mai multor luni, scopul a 

fost  rezolvarea problemei câinilor fără stăpân

(problemă idenitifactă de elevi) cu implicarea 

primărieii și Consilului Local Miroslava.

Elevii au adunat informații, le-au postat pe 

platformă, au făcut vizite la Adăpostul de câini 

Miroslava. Proiectul  și concluziile  au fost prezentate 

de elevele: Cezara Bălăceanu, Alexandra Huțanu, 

Ștefania Mînzătescu, Denisa Mazuru și Daniela 

Sucilă.

Rezolvarea problemei: o scrisoare către 

autoritățile locale pentru sterilizarea câinlior fără 

stăpân. Act iv i tatea a urmări t  st imularea 

responsabilității civice și încrederea  în capacitatea 

lor  de a contribui la îmbunătățirea situației din 

comunitatea lor.

                Otilia Porumboiu

Proiectul: Cetățeanul



ȘTIRI LOCALE

Având în vedere faptul că în ultima perioadă 
au căzut precipitații consistente care au dus la 
creșterea abundentă a vegetației, aducem în atenția 
tuturor deținătorilor de locuințe, terenuri și spații 
comerciale următoarele aspecte: 

Este obligatorie întreținerea acelor zone unde 
buruienile au crescut în exces, iar acest lucru revine în 
exclusivitate deținătorilor acelor spații. Am observat 
cum încet, încet planta de care se teme majoritatea 
locuitorilor, numită popular ambrozia, începe să 
invadeze din nou șanțurile, rigolele, terenurile. Dacă 
pasivitatea și indiferența vor persista și în acest an la 
majoritatea cetățenilor, vă informăm că s-au pregătit 
amenzi usturătoare pentru cei care așteaptă ca 
autoritățile să le curețe șanțurile, rigolele sau 
terenurile. 

În acest sens, începând cu 1 iulie 2019, se vor 
verifica toate străzile din comună, vor fi identificați 
proprietarii de terenuri aflate în paragină, iar acolo 
unde situația o va impune, se vor aplică sancțiuni 
contravenționale conform HCL/223/2017.
Verificările vor fi efectuate de către agenții Poliției 
Locale Miroslava, după cum urmează:
 În săptămâna 01-05 iulie în satele: Miroslava, Balciu, 
Găureni, Valea Ursului.

În săptămâna 08- 12 iulie în satele: Brătuleni, 
Vorovești, Uricani.
 În săptămâna 15-19 iulie în satele: Valea Adâncă, 
Horpaz.

În săptămâna 22-26 iulie în satele: Ciurbești, 
Cornești, Dancaș, Proselnici.
 Toate verificările vor viza atât persoanele fizice, cât și 
persoanele juridice, care au în administrare spații 
comerciale, magazine etc.

Spre deosebire de anul trecut, 
când agenții de Poliție Locală mergeau din poartă 
în poartă și emiteau somații, care de cele mai 
multe ori nu se concretizau în curățarea spațiilor 
vizate, anul acesta se vor face doar verificări în 
perioada și zonele menționate, iar acolo unde se 
constată faptul că șanțurile sau rigolele sunt 
acoperite de buruieni sau obturate de aluviuni, se 
vor aplică sancțiuni ce vor fi trimise direct prin 
poștă. Excepție de la această măsură vor face 
doar persoanele în vârstă care locuiesc singure 
sau persoanele neajutorate, lucru pe care agenții 
îl vor verifica pentru fiecare caz în parte.

 ATENȚIE! 

CONTROALE ȘI SANCȚIUNI
 FĂRĂ PRECEDENT

Invitată la evenimentul caritabil din data de     
2 iunie, "Târgul Mămicilor - Târg Caritabil", Ambulanța 
Dacomed a avut ocazia să prezinte atât copiilor cât și 
adulților tehnici elementare de prim ajutor. Cei mici au 
putut să pună în practică pe manechine speciale toate 
cunoștințele acumulate în cadrul evenimentului.

De asemenea toți participanții la acest 
eveniment au avut ocazia sa vadă cum arată o 
ambulanță echipată atunci când intervine la o 
solicitare.

Toți copiii prezenți la eveniment au primit din 
partea echipajului Dacomed diploma "Micul Salvator".

Ambulanța  Dacomed este autorizată de 
către Ministerul Sănătății și Direcția de Sănătate 
Publică Iași să efectueze activități medicale de 
transport asistat și consultații de urgență atât în țara 
cât și în străinatate, având o echipă cu experiență în 
domeniu.

Seriozitatea, promptitudinea și experiența 
sunt punctele forte ale echipei Dacomed prin care 
oferă pacienților din sistemul public și privat 
servicii de înaltă calitate!

Ambulanța  Dacomed

Acesta va respecta programul de colectare 
deșeuri menajere de la populație instituit de 
predecesori, cu precizarea că din punctele 
aglomerate (blocuri) colectarea se va face de 3 
ori/săptămână în perioada de vară și de 2 
ori/săptămâna iarna. Mai precis luni, miercuri și vineri, 
doar că vinerea se va ridica gunoiul înspre după-
amiază pentru neaglomerarea punctelor peste 
weekend.

De asemenea, modulele pentru reciclabil vor 
fi golite zilnic și pe categorii; rugăm însă cetățenii să le 
folosească doar în scopul în care au fost montate. Mai 
rugăm cetățenii să dea dovadă de spirit civic și să ne 
ajute să depistăm persoanele certate cu bunul simț 
care depozitează deșeurile după bunul plac.

Nu trebuie să vă expuneți fizic dacă nu doriți 
acest lucru, dar puteți face o poză sau un filmuleț și să-
l trimiteți pe adresa primăriei. Promitem că vom aplica 
amenzi conform legii.

Haideți să acordăm puțin credit noului 
operator și în același timp să ne facem nouă înșine un 
serviciu comportându-ne ca niște oameni ai mileniului 
în care trăim!

De la 01.07.2019 va începe
 acțiunea noul operator

 S.C. GIREXIM UNIVERSAL S.A.

Fotbal și socializare

Pe terenul de lângă primărie mămicile și tăticii 
din Miroslava s-au înfruntat într-un meci contând 
pentru întâietatea în familie. Bărbații s-au impus greu 
dar scorul, nu are importanță rezultatul, nu reflectă 
realitatea din teren.  Acțiunea a fost gândită de grupul 
mămicilor din Miroslava susținute de Primărie. A fost o 
bună ocazie pentru ca tinerii să se cunoască, să 
comunice, să se implice în viața satelor din comuna 
Miroslava. 

,,Primăria este receptivă la astfel de inițiative. 
Societatea civilă este vie iar comunicarea cu primăria 
este benefică pentru toți'', a declarat primarul Dan 
Niță. 

Module pentru colectarea
fracției reciclabile din gunoiul menajer

Așa cum am promis, în comună au fost 
amplasate 43 de module conținând containere de 1,1 
mc pentru fracțiile reciclabile din gunoiul menajer, 
adică plastic, hârtie și carton, sticlă.

Mai jos precizăm locațiile unde au fost 
amplasate acestea, pe sate:
- în satul Balciu: lângă stația de pompare pentru ape 
uzate, și la capătul străzii Eustatie Dabija Vodă
- în satul Miroslava: pe str. Școlii, str. Mihail 
Kogălniceanu, str. Valea Miroslavei (parc), str. Viei la 
intersecția cu str. Pepinierei, lângă stația de autobuz 
de pe str. Constantin Langa și str. Viei intersecție cu 
str. Veche
- în satul Brătuleni: str. Recea intersecție cu str. 
Pârâului
- în satul Ciurbești: str. Parcului, str. Principala 
intersecție cu str. Recea, str. Bisericii, str. N. Hartan 
cartier nou
- în satul Cornești: intrare Pădurea Surdă și str. 
Dimitrie Anghel 
- în satul Dancaș: vizavi de școală
- în satul Valea Adâncă: str. Pepinierei, str. Școlii, str. 
Salciei, str. Nucilor, str. Sub coșere, str. Principală 
lângă Expomobila, str. Debarcaderului
- în satul Horpaz: str. Școlii, str. Iazului, str. Unirii lângă 
bloc, str. Caisului, str. Principală, str. Nouă
- în satul Proselnici: str. Theodor Palade, str. Înv. 
Vasile Cernescu 
- în satul Găureni: str. Beldiman
- în satul Valea Ursului: pe str. Principală lângă punctul 
de transformare E-ON, în fața magazinului familiei 
Moroșanu
- în satul Uricani: pe str. Ponoare și str. Preot Țurcanu
- în satul Vorovești:pe str. Prof. Dumitru Pricop, str. 
Principală, Str. Focșoaia lângă hazna

Rugăm cetățenii să folosească modulele în 
scopul în care au fost construite, adică doar pentru 
fracțiile reciclabile! De asemenea, vă rugăm să 
depozitați fiecare fracție în containerul indicat pentru 
categoria respectivă! 

Vă reamintim că fracția de deșeu menajer vă 
va fi ridicată de acasă și în acest sens precizăm că 
persoanele care nu dețin pubele (fie din motivul că nu 
au avut contract cu vechiul operator, fie că sunt noi 
locuitori ai comunei) se pot adresa biroului „ecolog” 
din cadrul primăriei pentru a primi o astfel de pubelă 
pentru depozitarea deșeului menajer.

Precizăm încă o dată că, în conformitate cu 
regulamentul de salubrizare care a intrat în vigoare de 
la începutul anului, fiecare cetățean al comunei va 
plăti o taxă de 9,07 lei/persoana/lună, chiar dacă nu a 
depus declarația pentru instituirea taxei de 
salubritate. Pentru acele persoane, taxa a fost impusă 
din oficiu, în conformitate cu înscrisurile din registrul 
agricol. Faptul că nu dețineți tomberon sau nu ați 
depus declarația, nu vă scutește de plata taxei de 
salubritate.

ing. Corina Darabană,

consilier ecolog
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Ziua Iei la Miroslava. O sărbătoare autentică a satului.

EVENIMENT LOCAL

Prima ediție a Sărbătorii Iei la Miroslava a 

avut loc acum trei ani.  Manifestarea care pune în 

valoare patrimoniul nostru cultural a intrat deja în 

catalogul manifestărilor oficiale ale comunei.  

Duminică, 23 iunie, Liceul Agricol , cu mic cu 

mare au venit să vadă camășile tradiționale aflate în 

Palatul Sturdza ( Muzeul Etnografic al Agriculturii din 

Moldova). 

,,Ziua Iei este pentru noi o sărbătoare a 

satului și a tradițiilor . Ne bucurăm să punem în 

valoare patrimoniul nostru și să le arătăm și altora 

ceea ce avem'', a declarat primarul Dan Niță.

Manifestările de la Palatul Sturdza au fost 

organizate de Liceul Agricol și Primărie.

,,Le mulțumesc celor de la Liceul Teoretic din 

Sculeni, Republica Moldova, celor din satul Blândești 

și Ansamblului ''Tezaur'' din Ciurbești pentru tot ceea 

ce au prezentat. De la dansuri până la cămăși 

tradiționale vechi de o sută de ani'', a declarat Narciza 

Cadiș, directorul Liceului ''Mihail Kogălniceanu'' 

din Miroslava. 

,,Este prima noastră ieșire peste Prut. Copiii 

noștri sunt talentați și merită cunoscuți'', a spus Elena 

Dorosenco, coordonator cultural al satului 

Blândești. Pe de alta parte, Iulia Ciuvaga, directorul 

Liceului Teoretic Sculeni a ținut să menționeze că 

există o bună colaborare cu Școala ''Dimitrie Anghel'' 

din Cornești iar din participările la diferite manifestări

culturale au de câștigat copiii din Miroslava și din 

Moldova. 

Sărbătoarea Iei la Miroslava a avut loc în 

două locații. La Palatul Sturdza și pe terenul de lângă 

 

 Primărie unde au fost prezenți artiști din Donduseni, 

Republica Moldova și reprezentanți ai satelor din 

județul Iași.

”Ziua Universală a Iei este pentru noi o 

sărbătoare a satului și a tradițiilor. Ne bucurăm să 

punem în valoare patrimoniul nostru și să le arătăm și 

altora ceea ce avem. Am avut oaspeți de seamă din 

Republica Moldova. Mulțumesc copiilor și primarului 

din orașul Dondușeni, Republica Moldova care au 

înnobilat evenimentul nostru. Ansamblul Artistic 

Profesionist „Constantin Arvinte” al Consiliului 

Județean Iași a adus plusvaloare sărbătorii noastre și 

pe această cale îi felicit și le mulțumesc”, a declarat 

Dan NIȚĂ, primarul comunei Miroslava, județul Iași.
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Satul este situat pe valea dintre dealurile 

Găureni și Holm. Este atestat istoric din secolul al XVI-

lea (1583). Pe pantele din sud-estul satului au fost 

descoperite fragmente ceramice din perioada 

Horodiște-Foltești, iar în centrul satului din Holistatt și 

feudalismul dezvoltat (secolele XVII-XVIII).

La sfârșitul secolului al XIX-lea satul avea 17 

familii, o sută de locuitori. În sat erau un preot și doi 

dascăli, o biserică.

Școala înființată în anul 1859 era construită 

de stat căruia îi aparținea și moșia. La școală mergeau 

25 de elevi. În sat, statisticile din anul 1900 ne indică 

150 de vite mari cornute, 7 cai și 15 râmători. În anul 

1912 în sat erau 132 de locuitori, în 1930 – 245, în 

1966 – 238, 1977 – 244. La începutul anului 2019 în 

sat figurau 403 locuitori și 123 de gospodarii. 82 sunt 

conectate la rețeaua de apă. De asemenea, în sat 

sunt înregistrate 32 de autoturisme.

În perioada comunistă satul a fost propus 

pentru dezafectare. Satul s-a dezvoltat în ultimul 

deceniu fiind utilități și asfalt. 

Biserica a fost reparată capital cu susținerea 

Primăriei Miroslava. Satul fiind mic, vechea școală a 

fost închisă, iar elevii sunt transportați la școala din 

satul Miroslava. 

Satele Miroslavei față în față cu secolul XXI. Găureni.

„Am făcut școala în sat și apoi am plecat să 

mă angajez la Iași. Am lucrat acolo în 1963 și am ieșit 

la pensie în 1996. La ce să rămân să lucrez în sat? La 

ce? Dacă au venit comuniștii ăștia și la colectivizare 

ne-au luat tot terenul. Tot au luat. Nu a lipsit mult să îmi 

ia și veceul din curte. Dar era cumva în grădina școlii. 

M-am căsătorit cumva și cu interes. Că așa am putut 

să îmi păstrez o bucățică de pământ. De satul de 

odinioară ce să vă mai zic? Totul era parcă în jurul 

conacului preotului Romila. Îmi amintesc bine conacul 

preotului Romila și tot ceea ce avea. Avea o cramă 

mare. Făbricuța de săpun. Făcuse o turbină și 

producea curent electric. Păi era singurul din sat, pe 

vremea aceea, care avea curent electric. Făcea 

săpun și îl vindea în Iași. Că preotul Romila avea două 

prăvălii în oraș. Tot în Iași avea și o moară. O știam pe 

cea de pe strada Gării. Ce avere era aicea! Doamne! 

Încă mult timp după plecarea preotului mai găseam 

 bucățele de săpun. Comuniștii i-au luat tot. Că ziceau 

să îl deschiaburească. Avea și trei mașini. Dar avea 

vie, livadă, stupi, mașini agricole. Dar ce nu avea?! 

Preotul Romila, fiind catolic, nu era căsătorit și nu 

avea copii. L-am cunoscut bine pe părinte. Era înalt, 

masiv. Dar era prietenos. Când nu venea învățătorul, 

mai ținea el ore. A murit parcă la puțin timp după ce au 

venit comuniștii. După ce a murit, a venit aici să 

locuiască o soră de-a lui din Vlădiceni. Pe dealurile 

astea din sat erau numai vii și livezi. Din ceea ce a avut 

preotul Romila nu a mai rămas nimic. A venit un 

cetățean și s-a stabilit acolo. Acum îmi face plăcere să 

văd această fotografie. 

(O fotografie veche de 70-80 de ani cu fabrica de 

săpun și conacul părintelui Romila)”. 

Mărturii despre satul de odinioară Parasca Vasile, născut în anul 1940, în satul Găureni.
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10 EDUCAȚIE

Miercuri, 22 mai 2019, pe scena Ateneului 
Român în cadrul Galei JA Hall of Fame – 
INVESTEȘTE ÎN EDUCAȚIE! – Junior Achievement 
România a premiat start-up-urile câștigătoare din 
finala națională a competiției europene de 
antreprenoriat „Company of the year 2019”. 
Competiția „Compania Anului” este inclusă în 
Calendarul competițiilor școlare internaționale, 
naționale și regionale 2019 (OMEN 3016/09.01.2019, 
anexa 5, poziția 128).

Organizația a premiat elevii, studenții și 
profesorii participanți în acest an școlar în programele 
JA de educație economică, antreprenorială, 
financiară și de orientare profesională, precum și 
companiile care investesc în educație și care 
contribuie la dezvoltarea unor noi generații de 
profesioniști și antreprenori. 

Programul „Compania” derulat de JA 
România le oferă elevilor o experiență reală de 
antreprenoriat, prin care aceștia au oportunitatea de a 
transforma o idee într-o afacere-pilot, împreună cu 
colegii. 

Doar 20 de echipe formate din elevi și 10 
echipe formate din studenți s-au calificat în marea 
finală, printre care și Liceul Agricol „Mihail 
Kogălniceanu” din Miroslava. Liceul a fost reprezentat 
de elevii Molocia Mihai, Andra Andriucă și Ganea 

 Maria, sub coordonarea profesorilor Zota Daniela și 
Ana-Maria Andriucă. 

La secțiunea AgriBusiness, echipa MIRACLE 
de la Liceul Agricol „Mihail Kogălniceanu” din 
Miroslava a câștigat premiul pentru Investiția Anului în 
AgriBusiness în valoare de 1000 de dolari, premiu 
oferit de Fundația Româno-Americană. Pe parcursul 
anului școlar echipa de elevi a participat la incubatorul 
educațional JA BizzFactory™, unde a avut ocazia să 
primească feedback de la antreprenori și investitori și 
să-și testeze ideea de afaceri cu clienți reali, făcând 
prima vânzare și verificând fezabilitatea produsului pe 
piața reală.

Echipa Miracle a identificat o resursă agricolă 
care crește spontan în mediul rural și au scos pe piață 
produsul „Salată de sfeclă roșie cu hrean” pe care îl 
realizează în laboratorul de industrie alimentară al 
școlii. Alături de celelalte produse deja consacrate din 
Cămara Liceului (dulceața de ardei iute și dulceața de 
morcov), îl valorifică la târgurile agricole.

În plus, pentru implicarea în activități de 
antreprenoriat de peste 10 ani, Liceul Tehnologic 
Agricol „Mihail Kogălniceanu” din Miroslava a primit 
titlul de finalistă în cadrul competiției „Școala 
antreprenorială a anului 2019”, ce își propune 
recunoașterea, la nivel național și european, a celei 
mai bune școli în domeniul educației antreprenoriale.

Liceul Agricol „Mihail Kogălniceanu” din Miroslava premiat în finala națională
a Competiției Europene de Antreprenoriat „Company of the Year 2019”

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „COLONEL C. LANGA” 
MIROSLAVA

Clasa a V-a A
Premiul I: Hoțoleanu Nicoleta Andreea, Irimia Liliana, 
Decuseară Cristian-Sebastian, Luca Ana-Roxana 
Premiul II: Irimia Alexandra Ștefania (9,20), Stratulat 
Robert-Ștefan 
Premiul III: Tașcă Emanuel 
Mențiuni: Mazilu Adelina Andreea, Cichi Alexandru 
Ionuț, Albu Miruna Andreea, Pădurariu Maria Denisa, 
Acatrinei Andreea

Clasa a V-a B
Premiul I: –
Premiul II: Parfenie Daria
Premiul III: –
Mențiuni: Iftimie Dobândă Andrei, Harhătă Miruna, 
Arusoai Robert

Clasa a VI-a A
Premiul I: Nour Alexandra
Premiul II: Marian Cătălina
Premiul III: Gorgos Maria
Mențiuni: Plumbu Nicolas, Zalomir Ionela

Clasa a VI-a B
Premiul I: Bălăceanu Iulia Cezara (9,78)
Premiul II: Huțanu Alexandra, Mînzătescu Ștefania 
Gabriela
Premiul III: Mazuru Maria Denisa, Filip Ecaterina
Mențiuni: Sucilă Nadia

Clasa a VII-a A
Premiul I: Alexandru Andreea Teodora, Petrovici 
Teodora Mirela
Premiul II: –
Premiul III: Buchilă Cezar Constantin, Ibănescu 
Mădălina Gabriela
Mențiuni: Boișteanu Ionela, Hanganu Bianca Ana, 
Hriscu Andrei Emanuel, Lazăr Robert, Timofti Gabriel 
Denis

Clasa a VII-a B
Premiul I: –
Premiul II: Joacăbine Ana Maria, 
Premiul III: Barbacariu Iasmina, Simionescu Sabina, 
Bejan Ștefana, Jigolea Ionela
Mențiuni: Nechita Elena

Clasa a VIII-a A
Premiul I: Radu Maria Alexandra (9,91)
Premiul II: –
Premiul III: Ungureanu Gabriel, Zaharia Cezara
Mențiuni: Avădănei Denisa, Carp Amalia Nicoleta, 
Cazacu Adrian Daniel, Palaghia Alex Cristian

Clasa a VIII-a B
Premiul I: –
Premiul II: Meauca Raluca Elena
Premiul III: –
Mențiuni: Ceobanu Lidia Mihaela, Chiriac Ionuț 
Andrei, Darie Alexandru, Gorgos Narcis Valentin, Ilie 
Măriuca-Elena, Tudose Sabina-Nicole

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIRON BARNOVSCHI” 
URICANI

Clasa a V-a
Premiul I: –
Premiul II: -
Premiul III: Hriscu Iuliana Loredana, Periade Lidia
Mențiuni: –

Clasa a VI-a
Premiul I: Bostan Ionela-Ștefana, Daraban Alisa-
Elena
Premiul II: – 
Premiul III: – 
Mențiuni: Stafie Lavinia-Elena, Popa Luca-Neculai, 
Lambă Rebeca-Damaris, Berijan Ana-Maria

Clasa a VII-a
Premiul I: Andrei Ioana Teodora
Premiul II: Bursuc Anisia Georgiana, Constantinescu 
Andrei Toni
Premiul III: Munteanu Georgiana Mihaela
Mențiuni: Vechiu Andrei Sebastian, Periade David, 
Burduhosu Maria Emilia

Clasa a VIII-a
Premiul I: – 
Premiul II: Chiruță Delia Ana Maria, Rusu Andra 
Ștefană
Premiul III: Butnărică Ana Maria, Dumitrașcu Daniel 
Alexandru
Mențiuni: Radu Sebastian Laurențiu

LISTA CU ELEVII PREMIANŢI  An școlar 2018-2019

OFERTA EDUCAȚIONALĂ a Liceului Tehnologic Agricol “M. Kogălniceanu” Miroslava  
ÎNVÂȚĂMÂNT LICEAL:
-Tehnician veterinar;
-Tehnician industrie alimentară;
-Tehnician activități economice;

ÎNVÂȚĂMÂNT PROFESIONAL:
-Brutar patiser, preparator produse făinoase; 
-Preparator produse carne și pește;
-Cofetar;
-Bucătar; 

ÎNVÂȚĂMÂNT PROFESIONAL DUAL:
-Mecanic agricol ;

ÎNVÂȚĂMÂNT POSTLICEAL:
-Tehnician controlul calității produselor alimentare ;

Îți oferim:
-Bursă - Bani de Liceu: 250 lei/lună; 
-Bursă Profesională: 200 lei/lună;
-Decontarea navetei;
-Cantină și cazare în campusul școlii;
-Laboratoare și ateliere pentru instruire practică;
-Fermă didactică;
-Două laboratoare de informatică;
-Teren și sală de sport;
-Centru de documentare și informare;
-Cabinet de asistență pedagogică;
-Cabinet de asistență medical gratuită;

Contact:
Str. Mihail Kogălniceanu, nr.38
Miroslava – Iaşi,  707305, ROMÂNIA

Tel: 0332 418 842
Email : exam_miroslava@yahoo.com
http://www.liceulmiroslava.ro



PUBLICITATE



PRODUCĂTORI LOCALI

Este bine să ne cunoaștem noi între noi, 

locuitorii comunei Miroslava. Foarte mulți vin din Iași 

să se stabilească în sate. Și este necesar să 

cunoască istoria localităților, să înțeleagă obiceiurile, 

tradițiile, să respecte țăranii. Câți mai sunt. Căci ei 

reprezintă legătura cu trecutul satelor. 

La Liceul ''Mihail Kogălniceanu''  din Miroslava , cea 

mai veche instituție de profil agricol din România merg 

mulți dintre copiii din Miroslava și din împrejurimi. 

Acolo, pe băncile școlii, se întâlnesc cei din sate cu cei 

care vin din Iași să frecventeze cursurile liceului 

agricol.  Îți dai seama la prima privire care este țăran și 

care este venit de la oraș. 

Roxana Timofte are 18 ani  este elevă a 

liceului și face zilnic naveta de la Vorovești până în 

Miroslava. Nu se rușinează dacă sub unghii, cu tot 

spălatul, mai rămân urme de pământ. Căci, după cum 

spunea ea, pământul este oja fetelor de la țară.  

Familia ei are o gospodărie mărișoară. Iar Roxana 

este responsabilă cu hrănitul iepurilor, prășitul, munca 

în sera cu legume.

 ,,Imi place să fiu țărancă și nu mă văd la oraș. 

Poate unii consideră că e o munca grea, că locuitul la 

țară nu e pentru ei. Nu imi este rușine să merg la 

moară, să stau în piață cu bunicul. Suntem țărani și ne 

mândrim cu asta'', spune Roxana Timofte. 

Unii, poate când se gandesc la pamant , văd aievea 

locuri de casă și grădini cu gazon . 

Roxana Timofte vede în pământ însăși existența. 

,,Pământul ne hrănește pe toți. Pământul trebuie 

respectat și muncit. Înainte să înceapă anul agricol noi 

ne rugăm pentru recolte bune, pentru sănătate. Și nu 

este bucurie mai mare decât să vezi cum crește grâul, 

să vezi legumele ieșite. Legume naturale. Căci le 

deosebești , dacă știi, imediat de cele pline de 

chimicale. Mai merg și eu în unele magazine și nu 

înteleg cum pot cumpăra unii legume și fructe care , 

după culoare, îți dai seama că nu sunt naturale. Nu 

mai vorbesc de miros și gust. Noi ca țărani avem 

obligația să cultivăm și să îi hrănim și pe alții sănătos'', 

mai adauga Roxana Timofte. Discutatul cu ea nu 

înseamnă să se oprească din treaba. Știe să facă 

mâncare  , să coacă pâine deși spune că tot mămăliga 

e de baza în hrana țăranului. 

Ce îi place sa facă când are timp liber?

-Timp liber nu prea am. Gospodăria și școala îmi 

ocupă tot timpul. Poate că era mai bine ca ziua să nu 

fie împărțită în doar 24 de ore. 

Dansurile populare și cântatul sunt o pasiune pentru 

Roxana Timofte. Hore se organizează mai rar. Dar de 

cântat cântă pe câmp, în gospodărie. Și asta nu o 

oprește din lucru. ,, Am fost în Turcia, am ieșit pe ici, pe 

colo. Îmi place să văd țări, orașe, oameni. Dar locul 

meu e aici în sat. Și sper că voi duce mai departe 

tradiția familiei noastre, a școlii de agricultură și a 

satului vechi de câteva sute de ani. Mă simt bine în 

pielea mea. Sunt țărancă și nu îmi doresc altceva'', a 

precizat Roxana Timofte.

Fata de la țară. O zi din viața unui țăran

Bucătăria românească are în Miroslava o 

tradiție veche.

 ,,200 de rețete cercate de bucătărie 

românească și alte trebi gospodărești'' este o carte 

scrisă de Mihail Kogălniceanu, fost elev la Miroslava. 

Rețetele lui sunt și astăzi apreciate iar unele sunt 

făcute de gospodine.

 

Violeta Butnaru din satul Ciurbești este 

binecunoscută pentru mâncărurile pe care le face dar 

și pentru dulciurile pe care le prezintă la Târguri. 

,,Tuturor le place să mănânce ceva bun, 

gustos. Dar unii nu se pricep. La târguri mâ cautâ mulți 

și mă roagă să le fac mâncare. Și le fac. Bucătăria 

tradițională revine și este apreciată'', spune Violeta 

Butnaru. 

 Producători

locali


