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Parcul Industrial din Miroslava – noul
centru de greutate în economia judeţului
Parcul Industrial de la
Miroslava se îndreaptă
cu paşi repezi spre momentul în care va ajunge
principalul hub industrial
al Iaşului. Estimările actuale arată că investiţiile
totale ale rezidenţilor vor
trece pragul de 250 milioane euro, iar numărul
de angajaţi va fi de cel
puţin 5.000 de persoane.
La acestea se adaugă
sumele de ordinul milioanelor de euro investite de Primăria Miroslava. Până la sfârşitul acestui an, este aşteptată
semnarea unui contract
cu un rezident care vrea
să construiască o fabrică
de 50 milioane euro şi să
angajeze, într-o primă etapă, peste 1.000 de persoane.
Continuare în pag. 3

Dan Niţă: Comuna
Miroslava este tot mai
aproape de normalitate
În interviul de luna aceasta,
Dan Niță, primarul comunei Miroslva, ne vorbește despre stadiul
proiectelor și despre direcția de
dezvoltare a comunei, cu plusuri
și cu minusurile, cu urcușurile și
cu coborâșurile întâlnite de-a lungul timpului în toate demersurile
de gestionare a problemelor din
toate cele 13 sate componente ale
comunei Miroslava.
„Comuna noastră este doar
mai aproape de normalitate. Într-

Obiectiv major
de investiţii
finalizat înainte
termen

o comună, primarul nu hotărăște
singur, fiecare primar este consiliat, are în jurul lui un grup de
specialiști cu care analizează și
caută soluțiile optime pentru
toate problemele cu care se confruntă. Trebuie să respecte și să
aplice legea – bună, rea, așa cum
este – fără nicio ezitare, lăsând la
o parte gâlceava, ceartă și luptele
politice care au cuprins toată România.“
Continuarea în pag. 6-7

Secţiile de votare din Miroslava pentru
alegerile prezidenţiale din 10 noiembrie
În data de 10 noiembrie 2019 vor avea
loc alegerile pentru Președintele României.
În cazul în care niciunul dintre candidați
nu întrunește majoritatea de voturi valabil
exprimate ale alegătorilor înscriși în listele
electorale permanente, se organizează al
doilea tur de scrutin, în data de 24 noiembrie 2019. La nivelul Comunei Miroslava,
pentru alegerile electorale din data de 10
noiembrie 2019 privind alegerea
Președintelui României, vor fi deschise un
număr de 12 secții de votare.
Detalii în pagina 9.

O lucrare amplă de extindere a
infrastructurii de apă uzată a fost
recepționată cu peste un an înainte
de termen. O lucrare de calitate, la
care s-au realizat economii majore
față de contractul de finanțare. Este
vorba despre obiectivul de investiție
„Extindere infrastructură de apă
uzată în localitățile Găureni, Uricani, Brătuleni, Vorovești, Valea Ursului și Ciurbești din comuna Miroslava, județul Iași“, finanțat în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală. Detalii în pag 4.
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Hotărâri ale Consiliului Local
Miroslava din luna septembrie 2019
Reunit în ședinţă ordinară de
lucru în ziua de 26 septembrie
2019, ora 09:00, în sala de
şedinţe a Primăriei comunei
Miroslava, Consiliul Local
Miroslava, judeţul Iaşi a votat și
aprobat următoarele normative
locale:
l Hotărârea nr.173 privind acordarea
mandatului special reprezentantului
Unității Administrativ-Teritorială comuna Miroslava, județul Iași în AGA
ADIS Iași în vederea aprobării
modificării tarifului de colectare și
transport a deșeurilor menajere și
similare, aprobarea modificării tarifului de colectare și tratare al
deșeurilor din construcții și demolări
și aprobării tarifelor distincte pentru
gestionarea deșeurilor în cadrul
Proiectului „Sistem de Management
Integrat al Deșeurilor din județul
Iași“ și împuternicirea Președintelui
ADIS Iași să semneze Actul
Adițional nr.2 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de
colectare și transport a deșeurilor
municipale
în
Județul
Iași
nr.357/30.10.2018.
l Hotărârea nr.174 privind modificarea şi completarea Anexei nr.1 la
Hotărârea Consiliului Local Miroslava, județul Iași nr.30/26.02.2016
privind nomenclatorul stradal al comunei Miroslava.
l Hotărârea nr.175 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Miroslava, județul Iași în Consiliile de Administrație ale unităților de
învățământ de pe raza comunei Miroslava, județul Iași, în anul școlar
2019-2020..
l Hotărârea nr.176 privind desemnarea reprezentantului Consiliului
Local Miroslava în Comisia pentru
Evaluarea și Asigurarea Calității în
Învățământul Preuniversitar al Liceului Tehnologic Agricol „Mihail

Kogălniceanu”-Miroslava, în anul
școlar 2019-2020.
l Hotărârea nr.177 privind modificarea și completarea inventarului domeniului privat al comunei Miroslava, Anexă nr.1 la H.C.L. Miroslava nr.2/31.01.2019.
l Hotărârea nr.178 privind modificarea și completarea inventarului domeniului public al comunei Miroslava,
Anexă
nr.1
la
H.C.L.nr.1/31.01.2019.
l Hotărârea nr.179 privind încetarea
de drept a contractului de concesiune
nr.7613/15.03.2017 încheiat între
Unitatea Administrativ-Teritorială
comuna Miroslava, județul Iași și
S.C. MYLJER COMPANY S.R.L..
l Hotărârea nr.180 privind aprobarea
concesionării terenului în suprafață
de 214 m.p., având număr cadastral
88255 intravilan sat Horpaz, comuna
Miroslava, aparținând domeniului
privat al comunei.
l Hotărârea 181 privind anularea accesoriilor în cazul obligațiilor buge-

tare restante la 31 decembrie 2018
datorate bugetului local al comunei
Miroslava, județul Iași.
l Hotărârea 182 privind aprobarea
vânzării prin licitație publică a terenului în suprafață de 33.400 m.p.
aparținând domeniului privat al comunei Miroslava, situat în extravilan
comuna Miroslava, tarla 51, având
număr cadastral 66828.
l Hotărârea 183 privind aprobarea
vânzării prin licitație publică a terenului în suprafață de 3371 m.p.
aparținând domeniului privat al comunei Miroslava, situat în tarla 14,
intravilan sat Brătuleni, comuna Miroslava, având număr cadastral
64325.
l Hotărârea 184 privind alegerea
președintelui de ședință pentru trimestrul IV, respectiv pentru lunile
octombrie, noiembrie, decembrie
2019.
l Hotărârea 185 privind darea în
folosinţă gratuită, în condițiile legii,
a terenului în suprafață de 11,25

m.p., aparținând domeniului privat al
comunei Miroslava, județul Iași, situat în tarla 54, p Cc2590/1, intravilan sat Miroslava, comuna Miroslava, județul Iași, pentru amplasarea
unei tonete modulare, destinată
activității de dispecerizare a mijloacelor de transport în comuna Miroslava, str. Profesor Anton Nițu.
l Hotărârea 186 privind modificarea
și completarea Organigramei și a
Statului de funcții la nivelul Unității
Administrativ-Teritorială comuna
Miroslava, județul Iași, Anexa nr.1 și
Anexa nr.2 la H.C.L. Miroslava
nr.69/28 martie 2019, modificată și
completată prin H.C.L. Miroslava
nr.94/25.04.2019, prin transformarea
unor funcții publice/contractuale din
aparatul de specialitate al primarului
comunei.
l Hotărârea 187 privind rectificarea
bugetului de venituri și cheltuieli al
comunei Miroslava, județul Iași pe
trimestrul IV 2019.

Datele înregistrate la Oficiul de Stare Civilă în luna septembrie 2019
În luna septembrie 2019, la Oficiul
de Stare Civilă al Comunei
Miroslava s-au înregistrat un
număr de 7 certificate de naștere,
19 certificate de căsătorie și 7
certificate de deces, astfel:

Nașteri
l Postole Eva- Oana
l Bulat Nicolae
l Reppucci Christian
l Lambă Asher – Dominic
l Bombari Denis – Maryo
l Petrea Raisa – Maria
l Hucanu Ianis - Petru

Căsătorii
l Mertic Gheorghiță – Cristi și Bujor
Elena Cătălina

l Forăscu Vasile Adrian și Cărăuș
Georgiana – Cătălina
l Chirilă Andrei – Răzvan și Gabor
Ana – Maria
l Frățian George și Jardan Ludmila
l Achiței Dragoș - Adrian și Bărbuță
Maria – Magdalena
l Vieriu Ștefan și Macovei Alexandra
l Coman Dan – Bogdan și Dascălu
Elena – Diana
l Nour Gabriel Alin și Rîpă Nicoleta
Lăcrămioara
l Alexandru Florin și Busuioc Eugenia
l Ștefan Cezar – Iulian și Neculai Delia
l Blanariu Florin și Pleșca Tatiana
l Horlescu Cristian și Miloșovici
Andreea
l Bostan Octavian și Duciag Ana
Mădălina
l Fronea Victor Mihai și Antoci
Mădălina – Elena

l Birda Vlad – Petru și Ciulei Monalisa
- Mihaela
l Șoltuz Mihai – Marian și David
Georgiana
l Munteanu Petru și Sarzhevska Juliia
l Di Trapani Nicolo și Matei Maria
l Costin Mihai Alin și Tanasă Laura

Decese
l Costin Ileana, 74 ani
l Drăgulescu Elena, 74 ani
l Burada Constantin, 87 ani
l Crețu Ștefan, 74 ani
l Croitoru Costachi, 78 ani
l Mutihac Rozalia, 93 ani
l Ursu Elena, 78 ani
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Parcul Industrial din Miroslava
– noul centru de greutate în
economia judeţului
Parcul Industrial de la Miroslava se
îndreaptă cu pași repezi spre momentul
în care va ajunge principalul hub industrial al Iașului. Estimările actuale arată
că investițiile totale ale rezidenților vor
trece pragul de 250 milioane euro, iar
numărul de angajați va fi de cel puțin
5.000 de persoane. La acestea se adaugă sumele de ordinul milioanelor de
euro investite de Primăria Miroslava.
Până la sfârșitul acestui an, este
așteptată semnarea unui contract cu un
rezident care vrea să construiască o
fabrică de 50 milioane euro și să angajeze, într-o primă etapă, peste 1.000 de
persoane. În parc, deja funcționează
mai multe firme cu câteva sute de
angajați. Zona industrială dezvoltată în
Miroslava cuprinde două parcuri: primul parc este lângă Delphi și se desfășoară pe o suprafață de 46 ha, iar cel
de-al doilea este în spate la Antibiotice
(25 ha). Rezidenții au activități diverse:
de la producția de echipamente pentru
industria auto și până la producția de
nasturi.
Toate suprafețele din parcul
Miroslava I au fost concesionate, dar
există o dinamică în rândul rezidenților:
nu toate contractele semnate inițial au
fost și duse la bun sfârșit întrucât unele
firme nu au mai reușit să atragă fonduri
UE pentru proiectul pe care îl propuneau sau, pur și simplu, au renunțat la
inițiative din motive obiective. Multe
dintre proiectele în derulare sau în
pregătire sunt realizate cu fonduri europene.
Printre firmele care activează deja în
parc se numără Inovalobel (companie
elvețiană ce produce etichete autocolante), Fildas Trading (distribuție de
medicamente), Zupfinestre (tâmplărie
termoizolantă PVC și aluminiu), Amadam (piese și accesorii auto), Plastic &
Paper (producție ambalaje polietilenă),
Dogav Grup (comerț) și altele. De
asemenea, Electra este pe punctul de a
finaliza lucrările la cele trei hale construite, iar stația de betoane BCC Agregate ar urma să fie dată în folosință în
această toamnă.
Mutarea BCC în parcul industrial
Miroslava este o veste bună pentru
locuitorii zonei Moara de Foc - Rampei
- Piața Dacia, întrucât stația actuală de
pe strada Rampei va fi dezafectată
(există planuri de construire a unui
ansamblu imobiliar). Totodată, în parcul industrial se va muta și stația West
Star tot de pe strada Rampei. West Star
se numără printre cei mai noi rezidenți,
contractul fiind semnat în iulie 2019.
În construcție se mai află acum hale
sau centre ale Deme Macarale (firmă
din Oradea care dispune de una dintre
cele mai mari flote de macarale din
țară), Bronson (transporturi), Trevis
Grup (prelucrare mase plastice și cauciuc), Bitumax (produse din minerale
nemetalice), Perspectives Construct

(incubator IT) și Brio Grup (fabricarea
pâinii, a prăjiturilor și a produselor de
patiserie).
Lucrări de amenajare a unei hale de
producție au fost începute și de către
NC Transport Logistic (transport), firmă care aparține Doinei Cepalis, fondatoarea grupului Te-Rox. NC dispune de
o suprafață de 19.300 mp. Un alt rezident al parcului este Mennekes Electric,
firmă din Germania lider mondial în
fabricarea de produse electrice industriale. Compania va investi peste 11 milioane euro la Miroslava, cel mai cunoscut produs al acesteia fiind conectorul
pentru încărcarea autovehiculelor electrice. În 2014, un încărcător de cuplare
al Mennekes a fost stabilit ca standard
la nivel european. Mennekes este pe
punctul de a începe lucrările la noua
fabrică, având la dispoziție un teren de
3 hectare. „Până la sfârșitul acestui an
prognozăm atragerea unei alte investiții, de 50 milioane euro, la parcul
industrial“, a spus Dorel Codină, directorul Miroslava Park Industrial.
El a adăugat că nu poate nominaliza
acum compania întrucât contractul nu
a fost încă semnat. Investiția este comparabilă cu prima etapă de dezvoltare a
Delphi, noua companie ce va veni la
Miroslava estimând un număr de 1.000
de angajați. Printre alți rezidenți care
urmează să înceapă lucrările se numără:
Allmetech Tools Machines (distribuția
de mașini unelte CNC), Ambra Sign
(producție publicitară), NX Print (tipografie), Cape Deli Eu (produse din
carne), Vetro Solutions (produse farmaceutice), Casa Lebăda (vopsele),
Screen O Transfer (tipografie), Capex
Construct (construcții), Onitrade Ltd
(comerț), Pumps Factory (echipamente
pentru spălătorii „self service“), Into
(hale industriale), Apollo Fiber Optics
(producție nasturi), Magnum Therm
(instalații sanitare), All Green (mase
plastice), Sophia 2004 (textile), Pharma
(industria farmaceutică), Wark Trust
Com (construcții civile), Fabrica de
Bere și Alda Tehno Steel (structuri metalice). În total, parcul industrial numără
la acest moment peste 55 de rezidenți.
„În maximum doi ani, întregul parc
industrial va fi funcțional“, a estimat
Dorel Codină.
La un număr de 5.000 de angajați, o
estimare arată că în bugetul Primăriei
Miroslava vor fi livrate anual câteva
milioane de euro doar din impozitul pe
venit. Parcul industrial beneficiază de
o conectivitate foarte bună la drumul
european. Primăria Miroslava a asfaltat
recent drumul principal pe ruta
Brătuleni - Metro, dar accesul în parc
este asigurat și pe șoseaua de centură,
unde tot autoritatea locală a investit în
realizarea unui sens giratoriu și în asfaltarea străzii Basarabia, care face
legătură cu Brătuleni.

De asemenea, au fost investite fonduri importante în amenajarea rețelelor
de utilități: electricitate, apă, canalizare.
Dorel Codină spune că la acest moment
34 ha dintre cele 46 ha ale primului
parc sunt funcționale, în sensul că sunt
racordate la toate utilitățile. Unele drumuri de incintă sunt, deocamdată,
pietruite, dar, în viitorul apropiat,
Primăria Miroslava vrea să le asfalteze.
Totodată, rețelele de utilități de la parcul din spatele Antibiotice sunt în
proiectare. Recent, Miroslava a încheiat
un protocol cu Consiliul Județean (CJ),
în condițiile în care administrația județeană și-a asumat angajamentul de a
participa cu fonduri pentru finalizarea
tuturor lucrărilor necesare la drumuri
de incintă și utilități.
„Investiții de peste 200 milioane de
euro și 5.000 de locuri de muncă în
Miroslava. Asta va însemna, pe scurt,
dezvoltarea celor două parcuri industriale în Miroslava. Deja avem semnate contracte cu zeci de investitori
din țară și din străinătate.

„Când am înființat primul parc industrial, nimeni n-a crezut că un astfel
de proiect este posibil în Iași. Doar că
noi am crezut în imposibil, am muncit
enorm și, astăzi, Parcul Industrial
Miroslava nu este doar cel mai mare
parc industrial din Iași, ci va deveni în
următorii ani cel mai mare hub industrial din zona Moldovei. Am ales să
sacrificăm o parte din investițiile planificate în cele 13 sate ale comunei pentru a susține dezvoltarea Parcului Industrial și asta pentru că dezvoltarea
durabilă a unei comunități înseamnă
investiții în viitor.
În aproximativ doi ani, când cele
două parcuri industriale vor deveni
operaționale vor susține consistent
bugetul comunei și vor permite lucrări
de amploare și dezvoltarea nivelului
de trai pentru toți locuitorii
Miroslavei.“ a declarat Dan Niță, primarul Comunei Miroslava.
Material publicat în Ziarul de Iași
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Obiectiv major de investiţii
finalizat înainte de termen
O lucrare amplă de extindere a infrastructurii de apă uzată a fost recepționată cu peste un an înainte de termen. O lucrare de calitate, la care s-au
realizat economii majore față de contractul de finanțare.
În comuna Miroslava un proiect de
investiții major este tratat întotdeauna
cu responsabilitate, de la administrație
la proiectanți, executanți și responsabili
de proiect, cu toții acționând pentru mai
binele comunității.
Obiectivul de investiție „Extindere
infrastructură de apă uzată în localitățile Găureni, Uricani, Brătuleni, Vorovești, Valea Ursului și Ciurbești din comuna Miroslava, județul Iași“, finanțat
în cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală, a ajuns la final. Cifrele
sunt impresionante. S-au executat lucrări de 7.930.556,45 lei constând în
montarea a 10,86 km de conducte și
construirea unor stații de pompare a apelor uzate, într-un sistem care funcționează gravitațional, apele preluate dinspre Brătuleni fiind conduse spre
Ciurbești și refulate în sistemul public
de canalizare al municipiului Iași. Lucrările erau prevăzute a se executa pe o
perioadă de 2 ani și 7 luni, dar s-au finalizat după numai jumătate din perioada estimată.
Investiția a fost recepționată în data
de 10 octombrie 2019 și va fi introdusă
în domeniul public al comunei Miroslava prin HCL la ședința de Consiliu

Local din data de 31.10.2019. Ulterior
aprobării, se va preda în administrare
către operatorul SC Apa Vital S.A.
Aici să ne fi oprit și deja am furnizat
o știre importantă, dacă ne gândim că
jumătate din comuna Miroslava beneficiază de această investiție, și anume
toată partea dreaptă a drumului

județean 248A. Evacuarea apelor uzate
la haznale de tip rural și bazine vidanjabile va rămâne în istorie, iar problemele cu afectarea calității solului și a
apelor subterane nu vor mai exista.
Dar la acest proiect s-au realizat economii majore, transpuse în lucrarea
„Realizarea de racorduri la rețeaua de

canalizare în satele Brătuleni,
Vorovești, Valea Ursului, Ciurbești,
Găureni și Uricani, com. Miroslava,
jud. Iași“, contract de finanțare Nr. C
0720EN00021512400276/ 22.12.2016,
PNDR submăsura 7.2. Astfel, 430 de
racorduri individuale pe lungimea
rețelei, cifrate la 2.656.306,66 lei sunt
în execuție în acest moment, iar responsabilii de lucrări sunt optimiști asupra
termenului de finalizare prevăzut pentru finalul lunii noiembrie 2019.
Primarul comunei Miroslava, domnul Dan Niță ne declara: „Sunt bucuros să constat că reușim să bifăm zilele
acestea, cu peste un an mai devreme
decât termenul asumat, încă un obiectiv finalizat pe drumul către asigurarea condițiilor de viață normală cetățenilor comunei noastre. Această investiție este importantă și pentru investitorii prezenți pe teritoriul comunei
noastre, dar și cei viitori, deservind
Parcurile Industriale Miroslava, dar și
fabrica Delphi. Vom continua demersurile astfel încât într-un orizont de
timp apropiat toți cetățenii comunei să
beneficieze de infrastructura de evacuare a apelor uzate“.
În încheiere să amintim faptul că
cetățenii care beneficiază de racorduri
la rețeaua de canalizare sunt obligați să
încheie un contract de prestări servicii
cu SC Apa Vital SA, imediat după finalizarea și predarea acestei investiții
către operator.

Liceul Miroslava, gazda unor evenimente de impact
Vineri, 27 septembrie 2019, a avut
loc consfătuirea județeană a profesorilor coordonatori pentru proiecte și
programe educative și a directorilor
adjuncți, în curtea Liceului Tehnologic Agricol ,,M. Kogălniceanu” Miroslava, un liceu cu tradiție în învățământul românesc încă din anul 1831.
La acest eveniment, la care au participat peste 250 de profesori coordonatori
și directori adjuncți din județ, ne-au onorat cu prezența reprezentanți din toate
instituțiile de învățământ, dar și partenerii educaționali implicați în proiecte și
activități educative: Inspectoratul de
Poliție al Județului Iași, Inspectoratul
pentru Situații de Urgență Iași, Centrul
de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog, Societatea Națională ,,Crucea
Roșie“ Iași, asociațiile World Street,
RoRec, ROR, Fundația „Tradiții sănătoase pentru copii sănătoși“, părinți și
elevi.
Consfătuirea județeană anuală a profesorilor coordonatori pentru proiecte și
programe educative a fost un prilej de
bilanț pentru activitățile de impact care
s-au desfășurat în județ în anul școlar
2018-2019 și un punct de plecare pentru
anul școlar 2019-2020.
Elementele de noutate ale acestui eveniment au fost atât mediul, fiind valorificate spațiile din curtea generoasă a

școlii nou renovate cu sprijinul Primăriei
Comunei Miroslava, și din muzeu, cât și
forma de organizare. În acest sens
menționăm faptul că s-au desfășurat 16
ateliere tematice, moderate de metodiștii
și membrii consiliului consultativ pentru
activități educative, cu implicarea directă a participanților din județul Iași.
Scopul atelierelor a fost atât informarea participanților cu privire la diverse
domenii de interes în organizarea
activităților, cât și schimbul de bune
practici, dovadă vie a faptului că județul
nostru este un izvor nesecat de resurse
umane valoroase, care pun educația în
centrul devenirii lor profesionale.
Temele atelierelor au vizat toate categoriile de beneficiari ai educației (elevi,
părinți, profesori): Părinți implicați,
Educație în siguranță, Activități adunate
în „Traista cu sănătate“, Aventură în
natură, Școala altfel-activă și creativă,
Pe cărările cunoașterii (excursii), Prin
teatru spre educație, Labirintul proiectelor educative, Drogurile nu te fac un
personaj, ele te scot în afara poveștii;
Dirigintele - antrenorul de zbor,
Educația rutieră, educație pentru viață;
Prietenii pompierilor, Consumatorul
înțelept, Viitorul este verde, Antreprenoriat la puterea… adolescenței, Consiliul
Elevilor - lideri pentru viitor.
Deși evenimentul a fost proiectat la
nivel județean, am avut imensa bucurie

de a avea în mijlocul nostru elevi și
cadre didactice din Dondușeni, de peste
Prut. De asemenea, am salutat și prezența elevilor talentați de la Ego Art.
La finalul evenimentului, toți participanții au avut ocazia să viziteze muzeul
din curtea școlii și ferma didactică, identificând astfel noi resurse ce pot fi valorificate în curtea Liceului Tehnologic
Agricol „Mihail Kogălniceanu“ din Miroslava.

„Dorim ca prin astfel de activități, la
care și noi contribuim cu mare drag, să
arătăm comunității că școala, prin
educația pe care o oferă, a fost și va rămâne un punct de reper și că toate
eforturile comune, susținute de
instituții reprezentative din Iași, vor
aduce plusvaloare societății în care
trăim“, a afirmat directorul instituției de
învățământ, prof. dr. Narciza Mihaela
Cadiș.
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Stadiul de construcţie al Centrului
Cultural Social din Miroslava
Conducerea parohiei Miroslava II,
într-o ședință de consiliu din anul 2018,
a hotărât construirea unui Centru Cultural Social unde să se desfășoare diferite activități cu caracter formativ și recreativ: omilii catehetice, literatură, pictură și ateliere de icoane, muzică la pian
și la alte instrumente, concursuri, dezbateri, conferințe cu renumiți profesori
de teologie, medicină, drept, istorie, sociologie, psihologie etc., vizionări de
ﬁlme cu caracter creștin (și discuții deschise asupra acestora), cursuri de limbi
străine: engleză, germană, franceză,
spaniolă; ședințe de lucru ale Consiliului Parohial, ale Cercului Pastoral Misionar al preoților, organizarea de
activități ﬁlantropice, festivități și spectacole date de copii. Scopul acestui
Centru Cultural Social este de a-i apropia pe credincioșii de toate vârstele, iar
printre beneficiarii prioritari se aﬂă copiii (mai ales din familiile aﬂate în
diﬁcultate, monoparentale, cu părinți
plecați în străinătate, copii și tineri iubitori de cultură).
Intenționăm ca prin acest Centru
Cultural Social să sprijinim procesul de
formare și perfecționare prin cultură și
educație, promovând talentele competitive, ideile, creațiile de valoare, în
același timp, valorizând și tradițiile populare. Dorim ca acest Centru să aibă
un rol interactiv și un aport major la
nivel de mediu social, oferind plus valoare spațiului cultural din localitatea

Miroslava și crearea unor punți de legătură necesare cu spațiul cultural al localităților învecinate prin întâlniri speciﬁce. În acest Centru Cultural Social vor
fi condiții culturale pe care multe orașe
relativ mari nu reușesc să le asigure
pentru copiii cetățenilor lor.
Acest Centru se află în fază de construcție, până acum turnându-se fundația și etajul I, urmând ca în cel mai scurt
timp să turnăm și placa de la etajul al
II-lea. Precizăm că această construcție

va cuprinde parter, etajul I și etajul II,
fiecare nivel având 275 mp.
Mulțumim tuturor celor care au înțeles că educația trebuie să ocupe un loc
central în viața noastră, căutând să lucrăm de jos în sus în clădirea unei noi
societăți ce se bazează pe respect și valoare. Am dori să menționăm că la
construcția acestui edificiu au ajutat și
ajută într-un mod consistent și constant
domnul primar Dan Niță și Consiliul
Local al comunei Miroslava, domnul
director Gheorghe Apopei, domnul

prof. Dumitru Bunea, domnul constructor Gheorghe Pașan, familia Belei, familia Ipate, domnul prof. Gheorghe
Vartic, domnul antreprenor Gelu
Guzgă, domnul Adam Tuluc, domnul
ing. Cătălin Dumitrescu, familia Livadru, familia Chitoroga și foarte mulți
credincioși care au susținut și susțin în
continuare acest proiect.
pr. ic. stav. dr. Mihail Adeodatus
Ungureanu,
paroh Miroslava II

Preotul Damaschin construiește la
Uricani o casă pentru 20 de copii nevoiași
„Dumnezeu lucrează prin oameni“
este motto-ul ce îi călăuzește în viață pe
cei care aleg să își ducă traiul căutând să
facă bine semenilor, iar părintele Dan
Damaschin este întruchiparea firească a
acesteia.
Copii care provin din familii foarte
numeroase, care se confruntă cu situații
de criză, accidente, boli incurabile sau cu
tratamente foarte scumpe, case distruse
de calamități naturale, dar și familii
monoparentale, cu părinții decedați sau
plecați în străinătate sunt cei pentru care
părintele Damaschin a demarat în ultimii
ani ample acțiuni caritabile.
Excursii la mare pentru sute de copii
nevoiași pentru care marea era doar un
vis, călăuzirea mamelor singure cu copii
flămânzi, ghiozdane pline cu rechizite
pentru sute de copii ai județului Iași pe
care sărăcia îi împinge spre analfabetism
și case construite de la zero pentru cei
năpăstuiți și bolnavi, sunt doar câteva
dintre minunile de pe pământ făcute de
părintele Dan Damaschin, paroh la biserica maternității Cuza Vodă din Iași.
La lunga listă de binefaceri pe care
părintele o administrează prin intermediul asociației „Glasul Vieții“ trebuie să
o adaugăm și pe cea mai nouă, de pe teritoriul comunei Miroslava, mai exact la
Uricani, acolo unde, pe un teren cumpă-

rat în apropierea terenului de fotbal se
construiește o casă ce va adăposti peste

20 de suflete, mai exact o familie cu 11
copii iar alta cu 7 copii.

Construcția se face pe structură de
lemn iar la data vizitei echipe noastre
acolo se lucra la ridicarea acoperișului.
Stadiul construcției este însă departe de
a fi dată în folosință, urmează a se pune
ușile, ferestrele, interioarele, racordările
la apă, gaz, canalizare și bineințeles utilarea spațiilor cu toate cele necesare traiului de la mobilă la electorcasnice.
Orice mână de ajutor dată părintelui pentru finalizarea construcției de la Uricani
este binevenită.
Cei care vor să ajute la ridicarea casei
de la Uricani o pot face folosind datele
asociației;
Asociația ,,Glasul Vieții“
Tel: 0744798610 / 0742593616
Adresa: Iași, str. Agatha Bârsescu nr.
10, ap. 1, Parter
C.U.I. 31539898
Cont: Banca Transilvania
COD SWIFT: BTRLRO 22
RO64BTRLRONCRT00W8759401
(Lei)
RO49BTRLEURCRT00W8759401
(Euro)
RO89BTRLUSDCRT00W8759401
(Dolari)
Email: pr.dandamaschin@yahoo.com
(pay pal)
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Dan Niţă: Comuna Miroslava este
Reporter: Domnule primar se spune despre comuna Miroslava că este o
unitate administrativ-teritorială mare, frumoasă, o comună în continuă
dezvoltare cu care ieșenii și întreaga
regiune a Moldovei se mândresc, dvs.
ce părere aveți?
Dan Niță: Da, toate drumurile duc la
Miroslava, aici în zona noastră. Miroslava este o comună mare, cum se cunoaște
deja are în componență 13 sate, în continuă dezvoltare economică și urbanistică și mergem în paralel pe toate palierele: educație, agricultură, cultură, sport,
sănătate, culte, preocupați să creăm un
climat sănătos, o comună cu standarde
europene pentru copiii noștri, astfel încât
să-i determinăm pe cetățenii noștri să nu
mai plece din țară, să rămână aici, acasă,
să ducă mai departe ce am început noi.
Vedeți dumneavoastră, aici este paradoxul: noi creăm locuri de muncă, dar ne
lovim de o lipsă acută de forță de muncă
aici, la noi și în general în toată țara. Cei
care au plecat spun că nu se pot întoarce
deoarece nu este o stabilitate economică,
legislativă, iar salariile din România sunt
mult mai mici, comparativ cu cele pe
care le primesc în străinătate. Din nefericire nu există nicio garanție din partea
statului, una legislativă, cred eu, care să
le asigure viitorul. Azi este într-un fel iar
peste noapte se schimbă, ceea ce descurajează în special pe tineri, și atunci preferă să suporte inconvenientul major al
depărtării și înstrăinării de cei dragi. De
la noi nu cred că au plecat atât de mulți
în afară, dar vin oameni din comunele
mărginașe ale județului Iași, atragem
salariați din județele vecine, Botoșani,
Suceava, Neamț, Vaslui, cei care au
învățat în Iași și s-au stabilit aici în comuna noastră.
R.: Miroslava devine ușor, ușor,
plămânul economic al județului Iași,
în special prin cele două parcuri industriale în care administrația locală
pe care o conduceți a investit considerabil. Unii primari din regiune vă ur-

măresc constant considerând că administrația Miroslava poate fi un model
de urmat. Ce sfaturi colegiale le dați
acestora?
D.N.: Comuna noastră este doar mai
aproape de normalitate. Într-o comună,
primarul nu hotărăște singur, fiecare primar este consiliat, are în jurul lui un grup
de specialiști cu care analizează și caută
soluțiile optime pentru toate problemele
cu care se confruntă. Trebuie să respecte
și să aplice legea – bună, rea, așa cum
este – fără nicio ezitare, lăsând la o parte
gâlceava, ceartă și luptele politice care
au cuprins toată România. Dacă toți ar
munci și și-ar vedea de treabă și de ținta
propusă, sigur ar fi rezultate peste tot.
Nu trebuie să conteze ce culoare politică
are primarul, deoarece problemele sunt
aceleași pentru toți primarii, cu aceleași
obstacole, cetățenii au nevoi, pretenții și
standarde ridicate. Din punctul meu de
vedere, primarul este un om politic doar
în campania electorală. Cum s-au terminat toate acestea, trebuie să-și vadă de
treburile lui ca un manager al comunei
și să facă ceea ce trebuie, deoarece primarul este alesul oamenilor, al locuitorilor care și-au pus speranțe pentru viitor
când au votat.
R: Domnule primar, deși este foarte
cunoscut de toată lumea că v-ați zbătut să realizați proiecte de anvergură
la Miroslava, că de multe ori ați mers
chiar „contra curentului“, luptând cu
forțe proprii să implementați aceste
proiecte inovatoare pentru comună,
nu putem nega că există și persoane
nemulțumite care nu au înțeles mecanismul implementării proiectelor cu
finanțare europeană și locală și că
există limite legale în orice demers.
Cum le explicați acestora modul în
care dvs lucrați pt. comunitate?
D.N.: Adevărat, toate investițiile se
fac în baza unor proiecte făcute de
specialiști dar, de multe ori, când începi
să lucrezi la un astfel de proiect de
investiție, trebuie să fie câte un personaj

care crede că el știe mai multe decât
specialiștii și caută „nod în papură“ doar
să blocheze, doar să nu se finalizeze o
investiție necesară comunei.
Am pus la dispoziție un sistem simplu
și eficient de comunicare, pentru a colabora mult mai ușor, pentru a lucra în
mod direct cu cetățenii de la care
așteptăm sugestii, propuneri, dar din păcate, pe lângă acestea primim și mesaje
cu injurii și jigniri care îți lasă un gust
amar. Am dovedit că avem deschidere,
acceptăm că uneori nu am găsit toate
soluțiile cele mai bune, dar totul se rezolvă printr-o bună comunicare și răbdare.
R.: Ne apropiem cu pași repezi de
finalul anului, domnule primar, care
este dinamica proiectelor în comuna
Miroslava?
D.N.: La noi sunt multe proiecte și
cele mai importante privesc viitorul. Lucrăm acum la proiectele vizând parcuri
de joacă pentru copii în localitățile mai
mari, cum ar fi Miroslava, Valea Adâncă, Horpaz și Valea Ursului, localitate
care se dezvoltă într-un ritm alert și care,
probabil, în curând va fi a doua localitate
ca mărime din comuna Miroslava. Trebuie să creăm locuri unde copiii cu
părinții și bunicii vor putea petrece timpul liber. Dacă parcurile de joacă le vom
realiza prin finanțare europeană, lucrăm
acum la un proiect vizând realizarea unui
cămin pentru persoane vârstnice cu
finanțare proprie, deoarece nu există
încă finanțare europeană și unde vom
putea caza cel puțin 400 de persoane.
Costurile sunt foarte mari pentru un astfel de obiectiv și am căutat susținere la
colegii primari din județul Iași deoarece
nici ei nu au unde să-și asigure această
categorie de persoane, dar încă nu am
găsit disponibilitate. Sper să găsim un
partener, deoarece de unul singur este
foarte greu și perseverez deoarece sunt
convins că mai devreme sau mai târziu
vor realiza că este necesar un astfel de
cămin.

În altă ordine de idei, lucrăm acum să
modernizăm și să reparăm toate cursurile de apă din comuna Miroslava, astfel
încât să nu mai avem necazuri când pârâiele se revarsă la ploi mai puternice sau
primăvara, la topirea zăpezii.
Avem în faza de proiectare, pentru
siguranța cetățeanului, un dispecerat cu
camere de luat vederi la toate
intersecțiile și intrările în satele comunei,
pentru că s-au întâmplat foarte multe necazuri până acum, mai ales furturi, care
sunt în atenția noastră și facem eforturi
foarte mari pentru combaterea lor. Avem
o relație de cooperare cu Consiliul
Județean Iași pentru Sala Polivalentă și
Parcul Industrial. Am depus patru proiecte la Compania Națională de Investiții
pentru o Casă de Cultură, stadion la Miroslava și eliminarea efectelor unei alunecării de teren care a afectat o conductă
de alimentare a satelor Horpaz și Ciurbești, practic este strada Iazului din localitatea Horpaz, la care lucrăm de aproximativ trei ani existând pericolul ca
acea conductă să se rupă, dar este mai dificil deoarece nu depinde de noi.
R.: O situație care tinde să scape de
sub control este cea a străzilor care
apar precum ciupercile după ploaie ca
urmare a ritmului alert al construirii
în comuna Miroslava. Ce aveți în vedere pentru asigurarea unui trafic în
condiții sigure în comuna Miroslava?
D.N.: Dinamica galopantă a construirii de locuințe în comună ne-a determinat
să lucrăm la o proiectare pentru toate satele unde apar drumuri noi, în mare parte
private. Până acum am găsit ca soluție să
le preluăm, dar rețeaua de drumuri din
comună fiind atât de mare, pe unele care
corespund le preluăm pentru modernizare, dar unele sunt în afară parametrilor
urbanistici. Avem aproape 500 km de
drumuri reparate și asfaltate, dar săptămânal, lunar, apar alte probleme create
prin alimentările cu apă și canalizare distrug ceea ce am făcut noi. Nu am reușit
să introducem canalizarea în toate satele,
dar această investiție nu depinde de noi,
fiind un parteneriat cu ApaVital S.A., iar
societatea nu are fonduri suficinte pentru
a acoperi toate investițiile. Chiar dacă
din 2007 se lucrează la canalizare în
Valea Adâncă, aceasta nu s-a finalizat
încă. Suntem membri ARSACIS și nu
depinde rezolvarea problemelor doar de
noi.
R.: Domnule primar, vorbim despre foarte multe proiecte în comuna
Miroslava, pe paliere diferite, unele cu
fonduri europene, altele cu fonduri de
la bugetul comunei. Care este stadiul
acestora?
D.N.: Da, avem proiecte în faza de finalizare, în derulare sau la faza de
achiziție, ceea ce presupune eforturi
foarte mari, fiind vorba despre finanțări
diferite. În afară de Sala de Sport, construită în 2008 cu bani guvernamentali,
toți banii cheltuiți sunt ori din bani europeni ori din bugetul local și din împrumuturi. Nu toți au fost de acord cu
această strategie, iar acum sunt invidioși
pe Miroslava. Noi trăim acum și trebuie
să asigurăm generațiilor care vin condiții
normale de viață.
R.: Care este secretul că investitorii
vin în număr atât de mare la Miroslava?
D.N.: Nu este vorba despre un secret,
pe noi Dumnezeu ne-a ajutat așezându-
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e tot mai aproape de normalitate
ne în zona de S -V a județului Iași cu
drumuri care leagă municipiul Iași de
alte zone geografice ale țării. Investitorii
au găsit înțelegere, deschidere și sprijin
total din partea noastră. Ne preocupă
dezvoltarea condițiilor de trai în comună,
astfel încât cetățenii să aibă siguranța viitorului atât pentru ei, cât și pentru copii
lor.
Avem lucrări de modernizare la Liceul agricol „Mihail Kogălniceanu“ și la
cinci școli și grădinițe din satele comunei. Pregătim acum o nouă creșă în Balciu, în fostul sediu al primăriei. Nu sunt
Oracolul de la Miroslava, dar spun că
dacă nu punem la punct sistemul educațional în țară, vom avea probleme mari
în viitor, cu calitatea învățământului.
Sunt instituții care în loc să sprijine, mai
mult încurcă, prin politizare. Oare de ce
merg copiii de la noi la școli din Iași?
Simplu, din cauza calității învățământului. Școlile ar trebui să fie autonome și
să existe acel spirit concurențial, să lupte
pentru o calitate impecabilă a actului
educațional. Cred că vom reuși să facem
schimbări radicale, investind în acest domeniu prin derularea unor proiecte de
țară majore. La Valea Adâncă nu avem
teren pentru o grădiniță, acum fiind
nevoiți să cumpărăm. Aceeași situație
este la Valea Ursului și Horpaz unde trebuie să facem școli și sa extindem
utilități, dar nu avem teren și suntem
nevoiți să cumpărăm.
R.: Domnule primar, constant vă
vin cerințe din partea cetățenilor nemulțumiți de lipsa spațiilor verzi în
comună, dar și aici este un paradox,
deoarece Miroslava este comuna cu o
suprafață mare de păduri. Ce soluție
vedeți dvs. la acest „paradox“?
D.N.: Aveți dreptate, avem păduri
mari în comună, cum este cea de la
Ciurbești, care are o suprafață de 300 ha,
pădurea de la Uricani, cu o suprafață de
124 ha și celelalte crânguri cu suprafețe
de 18, 20, 25 de ha, care practic nu sunt
exploatate, deoarece nu sunt ale noastre,
ci ale statului și în care nu putem interveni noi. Mai mult, avem probleme cu
întreținerea lor și a spațiilor din jurul lor.
Avem o renumită și spectaculoasă Pădure de „stejar roșu“ la Uricani înscrisă
în site-ul Natura 2000, avem Rezervația
floristică Valea lui David, dar unde nu sau luat măsuri. Vrem să ne gândim și la
folosirea utilă a pădurii. Vom avea trei
parcuri la Miroslava, Valea Adâncă și
unul la Horpaz. Până în iarnă, cât ne va
permite vremea bună, vom face un parc
mare de un hectar lângă stadionul din
Miroslava, unde să se recreeze cetățenii
de toate vârstele din comună.
R.: Care este situația efectivelor de
animale în comună și ce se întâmplă
cu suprafețele mari de islaz?
D.N.: În 2008 aveam 7000 de animale, din care peste 2000 erau cai, iar
acum dacă mai avem 700 de animale,
deși avem terenuri pentru pășunat. Solicitările sunt doar de la crescătorii de oi,
ei fiind cei care mai țin la îndeletnicirile
din trecut. Avem în comună și două iazuri, Ciurbești și Ezăreni, care nu sunt
folosite, deoarece sunt ale Apelor Române. Este delicată situația, deoarece luciul apei este amplasat pe terenurile locuitorilor comunei, care nu-și pot lua terenul înapoi. Legislația pentru retrocedarea lor este încurcată, noi dorim să le
concesionăm, astfel încât să le adminis-

trăm și să facem o zonă de agrement
pentru cetățenii comunei, mai ales că terenurile vecine sunt ale primăriei. În primăvara viitoare vrem să realizam o zonă
de agrement la Ezăreni, dedicată locuitorilor din comună și nu numai. Toată
lumea își dorește condiții „ca afară“, dar
trebuie să ne și comportăm ca atare.
R.: Care sunt vulnerabilitățile momentului la Miroslava, domnule primar?
D.N.: La ora actuală cele mai mari
probleme sunt legate tot de infrastructură
și salubritate. Prin tot felul de acțiuni
facem eforturi pentru impunerea respectării legislației, în special la strângerea
gunoiului și asigurarea salubrizării, deși
nu este sarcina primăriei, ci a unei firme,
un operator unic la nivelul județului Iași.
De exemplu, dacă plătești pentru patru
tomberoane, de cele mai multe ori se ridică cinci, șase tomberoane, astfel încât
gunoiul ridicat este mult mai mult. Avem
probleme mari cu deșeurile de la
construcții. Nu avem o locație pentru depozitarea lor și imaginați-vă că eliberăm
1200 -1300 de autorizații, ceea ce înseamnă că avem foarte multe șantiere de
unde se aruncă tone de deșeuri. Betonul
trebuie concasat, depozitat și transportat,
iar noi nu avem acum o soluție. Sper că
vom reuși în cel mai scurt timp, deși sunt
foarte multe probleme care pentru cei

mai mulți trebuie rezolvate „ieri“. Mai
mult, nu se înțelege că gunoiul menajer
este diferit de cel selectiv, ceea ce aduce
costuri suplimentare, pe care le plătim cu
toții.
Trebuie să repet un lucru: 4% din veniturile încasate de bugetul local sunt de
la persoanele fizice, cam 7 milioane de
lei, ceea ce este foarte puțin. De aceea,
facem eforturi să creștem veniturile din
alte resurse, cum ar fi parcurile industriale. Chiar dacă la început am crezut că
vom fi sprijinți de stat pentru aceste parcuri, nu am primit niciun leu. Niciun investitor nu vine aici, dacă nu-i pui la
dispoziție tot ce le trebuie.
Am pregătit și depus la finanțare un
proiect prin care dorim să preluăm Palatul Sturza unde să amenajăm un muzeu,
dar deocamdată nu prea suntem
sprijiniți, unele instituții ale statului ne
blochează demersurile în loc să ne ajute.
R.: Poate ar trebui să abordăm puțin și subiectul transportului în comun
pe raza comunei Miroslava către municipiul Iași, mai ales în contextul
înființării noii rute 23 a Companiei de
Transport Public Iași. Cât credeți că
rezolvă această rută din problemele de
transport ale cetățenilor?
D.N.: Oamenii de la Miroslava beneficiază acum de un transport limitat, deoarece legislația este limitată și nu de-

pinde de noi, de primăria Miroslava, ci
de cei din Iași. Avem un plan de mobilitate pus la dispoziția acestora, cerândule să adapteze transportul la cerințele locuitorilor. Este bine că au fost scoase
deja o parte din microbuzele care aduceau numai necazuri și disconfort. Sper
că vor dispărea cu totul aceste mijloace
de transport, odată cu înființarea transportului local în Zona Metropolitană.
Nu-i posibil ca dintr-o margine în cealaltă a Iașului să faci cu mașina peste o
oră, asta și pentru că se deplasează foarte
multe mașini din comunele limitrofe, deoarece nu este asigurat un transport civilizat cu autobuzele. Am făcut toate demersurile să fie extinsă ruta autobuzelor
și către alte sate componente ale comunei Miroslava.
Sunt încrezător că vom rezolva, pe
lângă problema transportului public, și
multe alte nevoi stringente ale cetățenilor
și că așa cum am dus la bun sfârșit proiectele de până acum, vom reuși să le finalizăm și pe ce ni le-am propus, prin
înțelegere și o bună comunicare cu celelalte instituții ale statului de care depindem uneori în mod direct în demersurile
noastre pentru ca cetățenii comunei
noastre să ducă un trai normal la ei
acasă.
Mona POPOVICI

ISTORIE
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Personalităţi locale: ing. Ioan N. Maxim
(1921-2003) - Director al Liceului Tehnologic
Agricol „Mihail Kogălniceanu“ Miroslava
Continuăm prezentarea oamenilor
care au sfințit și înnobilat Miroslava cu
un dascăl care și-a pus amprenta asupra
multor generații de absolvenți ai Liceului Tehnologic Agricol „Mihail Kogălniceanu“, directorul ing. Ioan N.
Maxim.
Născut în orașul Pașcani după încheierea primului război mondial, în anul
1921, ing. Ioan N. Maxim a fost primul
între cei 6 frați și din păcate soarta a
făcut să-și piardă tatăl încă din
adolescență, la vârsta de 15 ani, în anul
1936.
Mama, Aglaia Maxim, o femeie deosebit de puternică, a rămas văduvă și
a crescut copiii fără să se mai recăsătorească, cu devotament și iubire, în ciuda
greutăților, ajutată în primul rând de
primul născut – Ioan Maxim, care a
preluat de nevoie și rolul de tată.
Ioan a terminat liceul în Pașcani și a
ocupat rapid un post inițial de pedagog,
apoi de profesor suplinitor la Școala de
tractoriști de la Breazu. Urmează în paralel și cursurile Universității Agronomice din Iași. Din anul 1955 preia catedra la școala de tractoriști din Iași, cu
sediul în str Colonel C-tin Langa. De
aici este transferat în 1958 ca inginer la
ferma viticolă de la Bucium.
În luna septembrie a anului 1961,
Ioan Maxim este numit directorul Școlii
Agricole de la Miroslava, funcție pe
care o va deține până în septembrie
1978, vreme de 17 ani. Finalul carierei
îl regăsește ca profesor și diriginte la
același liceu.
O personalitate foarte bine cunoscută
de către locuitorii comunei Miroslava,
directorul Maxim a rămas în memoria
colectivă ca un bărbat înalt, frumos, cu
părul creț, un om cu prestanță, serios,
dedicat activității didactice și de conducere a Liceului Agricol „Mihail Kogălniceanu“.
Ca frate mai mare a făcut „instrucție“
cu cei cinci frați mai mici respectiv:
Costică Maxim, ajuns maistru la CFR
Pașcani, Emilian Maxim - ziarist profesionist, Petru Maxim - colonel în armata română, Gheorghe Maxim - inginer textilist devenit dupa 1990 fondatorul cunoscutului trust textil Maxim din
Oradea și Adrian Maxim - specialist la
Romtelecom Suceava.
Aceeași atmosferă semicazonă de
muncă și responsabilitate a imprimat-o
și celor doi copii ai săi: Cristi Maxim,
devenit inginer chimist lector la fibre
sintetice Roman și Viorel Maxim,
inițial inginer agronom, ulterior antreprenor în agricultura suceveană.
În memoria colegilor a rămas ca un
director extrem de exigent dar și de corect și un foarte bun coleg. A fost un
adevărat liant pentru colectivul pe care
îl conducea, alternând munca susținută
cu momente de relaxare și socializare
binevenite după trimestre școlare încărcate.
În memoria elevilor a rămas ca un
profesor de excepție, director sever, dar
și ca un om gata oricând să-i ajute pe
cei aflați în situații materiale dificile.
Amintiri cu totul speciale au și elevii

din clasele la care a fost profesor diriginte în perioada de după renunțarea la
directorat.
Personalul nedidactic îi păstrează o
amintire de om vigilent la felul în care
acționau pe domeniile lor de activitate,
care le făcea observații imediat ce constata o deficiență și care dădea impresia
că ar pregătit în orice moment să îi destituie, când de fapt era un om foarte bun
la suflet, deși se spunea că are „o gură
de soacră“.
Sub conducerea sa, instituția de
învățământ s-a transformat treptat din
școală de tractoriști în complex școlar
agricol, integrând, pe lângă meseria de
tractorist, și meseriile de tehnician veterinar apoi de tehnician de îmbunătățiri
funciare, tehnician zootehnist și respectiv tehnician veterinar.
În întreaga perioadă a directoratului său, profilul mecanic a fost păstrat, școala pregătind mecanizatori
agricoli și mecanici agricoli, șoferi și
mecanici pe utilaje de îmbunătățiri
funciare.
Numărul elevilor a crescut foarte
mult în perioada directoratului său. Se
dusese vestea că e o școală bună și
drept urmare veneau elevi din
Maramureș până la Constanța, astfel
încât numărul internilor ce serveau
masa la cantină ajunsese la aproape 800
de elevi.
În timpul directoratului inginerului
Ioan N. Maxim s-a ridicat noul cămin
de fete, școala mare și respectiv școala
mică, rezervorul de apă ce deservea

practic întreaga localitate, s-a plantat
viță de vie nouă, respectiv o colecție cu
cele mai importante soiuri de viță de
vie din Moldova, iar pentru a fixa terenul dinspre oraș ce mărginea școala,
împreună cu elevii s-au plantat circa 6
ha de pădure în livada instituției.
După pensionare și până la moartea
sa a fost secretarul și respectiv administratorul despărțământului Mihail Kogălniceanu al societății Astra, calitate în
care a desfășurat o activitate de
referință.

Directorul Ioan N. Maxim a avut cel
mai lung mandat din perioada modernă
la conducerea Școlii Agricole, actualul
Liceu Tehnologic Agricol „Mihail Kogălniceanu“ din Miroslava. Școala și
comunitatea îi datorează practic tot ce
s-a construit în această unitate după
1945, formarea unui colectiv de
referință pentru învățământul ieșean și
pregătirea unui număr foarte mare de tineri pentru agricultura județului și țării.
Dumitru BUNEA

Informaţia de Miroslava

INFORMAŢII

9

Alegerile pentru Președintele
României au loc pe 10 noiembrie
În data de 10 noiembrie 2019 vor
avea loc alegerile pentru Președintele
României. În cazul în care niciunul dintre candidați nu întrunește majoritatea
de voturi valabil exprimate ale alegătorilor înscriși în listele electorale
permanente, se organizează al doilea
tur de scrutin, în data de 24 noiembrie
2019.
Votarea începe duminică la ora 7.00
și se încheie la ora 21.00. Prin excepție,
votarea în străinătate se desfășoară și pe

parcursul zilelor de vineri și sâmbătă
imediat anterioare zilei votării. În ziua
de vineri, votarea începe în ziua de
vineri, ora locală 12.00 și se încheie la
ora locală 21.00, iar în ziua de sâmbătă,
votarea se deschide la ora locală 7.00 și
se încheie la ora locală 21.00 (art. 44
din Legea 370/2004).
Alegătorii care la ora 21.00 se află la
sediul secției de votare, precum și cei
care se află la rând în afara sediului
secției de votare pentru a intra în localul

de vot își pot să exercita dreptul de vot
până cel mult la ora 23.59 (art. 46 din
Legea 370/2004).
Cetățenii români cu domiciliul sau
reședința în România care în ziua
votării se află în țară își pot exercita
dreptul de vot la secțiile de votare organizate în România în baza unuia dintre următoarele acte de identitate, valabile în ziua votării: cartea de identitate,
cartea de identitate provizorie, buletinul
de identitate, pașaportul diplomatic,
pașaportul diplomatic electronic,
pașaportul de serviciu, pașaportul de
serviciu electronic și, în cazul elevilor
din școlile militare, carnetul de serviciu
militar.
Pașaportul simplu, pașaportul simplu
electronic și pașaportul simplu temporar pot fi folosite pentru exercitarea
dreptului de vot numai de cetățenii
români care votează în străinătate sau
de cetățenii români cu domiciliul în
străinătate care votează în România.
La nivelul Comunei Miroslava, pentru alegerile electorale din data de 10
noiembrie 2019 privind alegerea
Președintelui României, vor fi deschise
un număr de 12 secții de votare după
cum urmează:
l Miroslava: SV nr. 523, 524 - Școala
Gimnazială „Colonel Constantin
Langa“
l Balciu și Valea Ursului: SV nr. 525
- Sala de Sport –Miroslava
l Brătuleni: SV nr. 526 - Școala cu
clasele I-IV Brătuleni
l Ciurbești și Dancaș: SV nr. 527 Școala cu clasele I-IV Ciurbești
l Cornești și Proselnici: SV nr. 528 Școala
Gimnazială
„Dimitrie
Anghel“- Cornești

l Horpaz: SV nr. 529 - Grădinița cu
program normal–Horpaz; SV nr. 534
Grădinița cu program normal Horpaz
l Găureni și Uricani: SV nr. 530 Școala
Gimnaziala
„Miron
Barnovschi“-Uricani
l Valea Adâncă: SV nr. 531 – Grădinița cu program normal; SV nr. 532
- Magazin mobilă Tofan; SV nr. 535
- Grădinița cu program normal
l Vorovești: SV nr. 533 - Școala
primară-Vorovești

APIA anunţă că acordarea plăţilor
în avans este în plină desfășurare
Agenția de Plăți şi Intervenție pentru
Agricultură (APIA) informează că până
la data de 20.10.2019, au fost plătiți
389.546 fermieri, în cadrul Campaniei
de plăți în avans pentru anul 2019, suma
autorizată la plată fiind în valoare de
439.581.738 euro.
Reamintim că în conformitate cu
Decizia de punere în aplicare a Comisiei nr. 6536, între 16 octombrie și 30
noiembrie, se pot efectua plăți în avans de până la 70 % în cazul plăților
directe enumerate în Anexa I la Regulamentul (UE) nr.1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, şi
de până la 85 % în cazul sprijinului
acordat în cadrul măsurilor de dezvoltare rurală menționat la articolul 67
alineatul (2) din Regulamentul (UE)
nr.1306/2013.

Plățile se efectuează la cursurile de
schimb valutar stabilite de către Banca
Centrală Europeană, astfel:
- 4,7496 lei pentru un euro, stabilit de
către Banca Centrală Europeană în data
de 30.09.2019 şi publicat în Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene, seria C nr.
329/3, pentru plățile finanțate din
FEGA (Fondul European de Garantare
Agricolă);
- 4,6635 lei pentru un euro, stabilit de
către Banca Centrală Europeană în data
de 31.12.2018 şi publicat în Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene, seria C nr.
1/06, pentru plățile finanțate din
FEADR (Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală).
Cuantumurile per hectar pentru anul
de cerere 2019 se regăsesc în tabelul
alăturat:
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Mijloace de transport rutier public pe raza comunei Miroslava
Pe raza Comunei Mroslava există un
număr de 7 trasee de transport public
județean stabilite și aprobate de către
Consiliul Județean Iași, după cum urmează: traseul Iași – Miroslava; Iași –
Horpaz - Ciurbești; Iași – Uricani; Iași
– Brătuleni - Vorovești; Iași – Cornești
- Proselnici; Iași – Valea Adâncă – Miroslava; Iași – Cinci Drumuri - Valea
Adâncă.
Pe lângă acestea, începând cu luna
septembrie Compania de Transport Public Iași operează transport de persoane
pe linia 23 urmând traseul: Podu-Roș –
Pod Nicolina - Tudor Neculai – Șos. Voinești – Centrul Maternal Maternus –
Complex Sun City – Str. Viilor – Str.
Constantin Langa – Primăria Miroslava și retur. Autobuzele circulă din 30
în 30 de minute. Prima cursă, în fiecare
zi, este la ora 05:00, din Stația Primăria

Miroslava, iar cea de la capătul de linie
din Podu-Roș, la ora 05:30. De asemenea, ultima cursă cu plecare din PoduRoș este la ora 22:00, iar de la Miroslava, la 22:30.
Traseele pentru transportul public
județean se stabilesc anual de către Consiliul Județean Județean Iași, în baza
unui program de transport public
județean prestabilit și sunt operate de
firmele de transport care îndeplinesc
condițiile din caietele de sarcini și
câștigă licitațiile organizate de Consiliul
Județean. Prețurile biletelor sunt stabilite, de asemenea, de către transportatori.
Publicăm mai jos detaliat traseele,
orarul și specificațiile pentru fiecare traseu în parte așa cum au fost date
publicității de către Consiliul Județean
Iași:

Denumirea traseului: IAŞI – MIROSLAVA
Cod traseu – 063
DUS

NR.
KM

ORA DE PLECARE
C1
C2
…
C34
05:00
05:30
…
21:30
05:05
05:35
…
21:35
05:10
05:40
…
21:40

Notă:
1. Nr. de curse: 34(C1 – C34);

0
5
10

1
2
3

ÎNTORS

DENUMIREA
STAŢIEI

NR.
ST.

IAŞI - METCHIM SA
IAŞI - Galata
MIROSLAVA

ORA DE PLECARE
C1
C2
…
C34
05:35
06:05
…
22:05
05:30
06:00
…
22:00
05:25
05:55
…
21:55

2. Circulă în zilele: luni, marţi, miercuri, joi, vineri, sâmbătă, duminică;
Plecări din Iaşi la interval de 30 minute între orele 05:00 – 21:30
Plecări din Miroslava la interval de 30 minute între orele 05:25 – 21:55
3. Nr. de autovehicule utilizate: 2 ;
1 microbuz 20 locuri: IS-76-VDR;
1 microbuz 14 locuri: IS-23-VDR;
Denumirea traseului: IAŞI – URICANI
Cod traseu - 116
DUS

C1
06:00
06:25

NR:
KM

NR:
ST.

DENUMIREA
STAŢIEI

0
11

1
2

IAŞI – At. METCHIM SA
URICANI

ORA DE PLECARE
C1
C2
C3
C4
06:55
07:55 08:55 10:55
06:30
07:30 08:30 10:30

0
11

1
2

IAŞI – At. METCHIM SA
URICANI

C5
12:55
12:30

0
11

1
2

IAŞI – At. METCHIM SA
URICANI

ORA DE PLECARE
C2
C3
C4
07:00
08:00
10:00
07:25
08:25
10:25

C5
12:00
12:05

C6
14:00
14:25

C7
16:00
16:25

C8
18:00
18:25

C9
20:00
20:25

Notă:
1. Nr. de curse: 9(C1- C9);

ÎNTORS

C6
14:55
14:30

C7
16:55
16:30

C8
18:55
18:30

C9
20:55
20:30

2. Circulă în zilele: luni, marţi, miercuri, joi, vineri, sâmbătă, duminică;
3. Nr. de autovehicule utilizate: 1;
1 microbuz 19 locuri: IS-48-WHP;

Denumirea traseului: IAŞI – Brătuleni – VOROVEŞTI
Cod traseu – 117
Denumirea traseului: IAŞI – Valea Adâncă – MIROSLAVA

DUS

Cod traseu – 125
DUS

C1
06:15
06:21
06:33
06:41
06:43
06:50

NR.
KM

ORA DE PLECARE
C2
C3
C4
08:15 10:15 13:15
08:21
10:21
13:21
08:33
10:33
13:33
08:41
10:41
13:41
08:43
10:43
13:43
08:50 10:50 13:50

C5
15:15
15:21
15:33
15:41
15:43
15:50

C6
17:15
17:21
17:33
17:41
17:43
17:50

C7
19:15
19:21
19:33
19:41
19:43
19:50

C8
21:15
21:21
21:33
21:41
21:43
21:50

Notă:
1. Nr. de curse: 8(C1- C8);

0
3
9
13
14
18
0
3
9
13
14
18

NR.
ST.

1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6

DENUMIREA
STAŢIEI

C1
06:00
06:21
06:25

ÎNTORS

IAŞI – At. EUROVOYAGE SRL
IAŞI – Bazar
IAŞI – Rond vechi C.U.G.
VALEA ADÂNCĂ – Depozit Dan Mixt
VALEA ADÂNCĂ - Şcoală
MIROSLAVA – PRIMĂRIE

C1
05:50
05:43
05:41
05:33
05:21
05:15

IAŞI – At. EUROVOYAGE SRL
IAŞI – Bazar
IAŞI – Rond vechi C.U.G.
VALEA ADÂNCĂ – Depozit Dan Mixt
VALEA ADÂNCĂ - Şcoală
MIROSLAVA – PRIMĂRIE

C5
14:50
14:43
14:41
14:33
14:21
14:15

ORA DE PLECARE
C2
C3
C4
07:50 09:50
12:50
07:43
09:43
12:43
07:41
09:41
12:41
07:33
09:33
12:33
07:21
09:21
12:21
07:15 09:15 12:15
C6
16:50
16:43
16:41
16:33
16:21
16:15

C7
18:50
18:43
18:41
18:33
18:21
18:15

C8
20:50
20:43
20:41
20:33
20:21
20:15

NR.
KM

ORA DE PLECARE
C2
C3
C4
10:00
12:30
14:30
10:21
12:51
14:51
10:25
12:55
14:55

C5
16:30
16:51
16:55

C6
19:00
19:21
19:25

Notă:
1. Nr. de curse: 6(C1- C6);

C6
17:00
17:05
17:10
17:22
17:24
15:25

C7
19:30
19:35
19:40
19:52
19:54
19:55

Dealul Nucului VALEA AD´ NCĂ

NR.
KM

C8
22:00
22:05
22:10
22:22
22:24
22:25

1
2
3

IAŞI – At. METCHIM SA
BRĂTULENI
VOROVEŞTI

0
23
27

1
2
3

IAŞI – At. METCHIM SA
BRĂTULENI
VOROVEŞTI

C5
17:25
17:21
17:00

ORA DE PLECARE
C2
C3
C4
10:55
13:25
15:25
10:51
13:21
15:21
10:30
13:00
15:00
C6
19:55
19:51
19:30

1 autobuz 31 locuri: IS-09-MLV;

Denumirea traseului: IAŞI – Corneşti – PROSELNICI

0
3
6
13
14
15
0
3
6
13
14
15

NR.
KM

DUS

Cod traseu 126

C5
15:00
15:05
15:10
15:22
15:24
15:25

0
23
27

C1
07:25
07:21
07:00

Cod traseu – 118

1 microbuz 16 locuri: IS-07-RWA;

ORA DE PLECARE
C1
C2
C3
C4
06:00 08:15 10:30
12:30
06:05 08:20 10:35
12:35
06:10 08:25 10:40
12:40
06:22 08:37 10:52
12:52
06:24 08:39 10:54
12:54
06:25 08:40 10:55
12:25

ÎNTORS

3. Nr. de autovehicule utilizate: 1 ;

3. Nr. de autovehicule utilizate: 1 ;

DUS

DENUMIREA
STAŢIEI

2. Circulă în zilele: luni, marţi, miercuri, joi, vineri, sâmbătă, duminică;

2. Circulă în zilele: luni, marţi, miercuri, joi, vineri, sâmbătă, duminică;

Denumirea traseului: IAŞI

NR.
ST.

NR.
ST.
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6

DENUMIREA
STAŢIEI

˛NTORS

IAŞI At. METCHIM SA
IAŞI Bazar
IAŞI Capăt C.U.G
VALEA AD´NC Ă - Expomobila
VALEA AD´NC Ă - Dealul Nucului
VALEA AD´NC Ă - Biserică

ORA DE PLECARE
C1
C2
C3
C4
07:25
09:40 11:55
13:55
07:20
09:35 11:50
15:05
07:15
09:30 11:45
15:10
07:03
09:18 11:33
15:22
07:01
09:16 11:31
15:24
07:00
09:15 11:30
13:15

IAŞI At. METCHIM SA
IAŞI Bazar
IAŞI Capăt C.U.G
VALEA AD´NC Ă - Expomobila
VALEA AD´NC Ă - Dealul Nucului
VALEA AD´NC Ă - Biserică

C5
16:25
16:20
16:15
16:03
16:01
16:00

Notă:

C6
18:55
18:50
18:45
18:33
18:31
18:30

C7
20:55
20:50
20:45
20:33
20:31
20:30

C8
23:25
23:20
23:15
23:03
23:01
23:00

NR.
ST.

DENUMIREA
STAŢIEI

0
3
10
12
14
16
17
19

1
2
3
4
5
6
7
8

IAŞI – At. METCHIM SA
IAŞI – P-ţa Alexandru cel Bun
MIROSLAVA – Magazin Misavan
BALCIU
DANCAŞ – RAM.
CORNEŞTI – Troiţă
PROSELNICI – Fântână
PROSELNICI

ORA DE PLECARE
C1
C2
C5
C7
05:55
07:15
08:45
10:15
05:52
07:12
08:42
10:12
05:51
07:11
08:41
10:11
05:48
07:08
08:38
10:08
05:46
07:06
08:36
10:06
05:43
07:03
08:33
10:03
05:34
06:54
08:24
09:54
05:30
06:50
08:20
09:50

C5
11:10
11:14
11:23
11:26
11:28
11:31
11:32
11:35

0
3
10
12
14
16
17
19

1
2
3
4
5
6
7
8

IAŞI – At. METCHIM SA
IAŞI – P-ţa Alexandru cel Bun
MIROSLAVA – Magazin Misavan
BALCIU
DANCAŞ – RAM.
CORNEŞTI – Troiţă
PROSELNICI – Fântână
PROSELNICI

C8
12:15
12:12
12:11
12:08
12:06
12:03
11:54
11:50

0
3
10
12
14
16
17
19

1
2
3
4
5
6
7
8

IAŞI – At. METCHIM SA
IAŞI – P-ţa Alexandru cel Bun
MIROSLAVA – Magazin Misavan
BALCIU
DANCAŞ – RAM.
CORNEŞTI – Troiţă
PROSELNICI – Fântână
PROSELNICI

C6
12:40
12:44
12:53
12:56
12:58
13:01
13:02
13:05

C7
14:40
14:44
14:53
14:56
14:58
15:01
15:02
15:05

C8
16:40
16:44
16:53
16:56
16:58
17:01
17:02
17:05

C9
18:40
18:44
18:53
18:56
18:58
19:01
19:02
19:05

1. Nr. de curse: 8(C1- C8);

Notă:
1. Nr. de curse: 9(C1- C9);

2. Circulă în zilele: luni, marţi, miercuri, joi, vineri, sâmbătă, duminică;

2. Circulă în zilele: luni, marţi, miercuri, joi, vineri, sâmbătă, duminică;

3. Nr. de autovehicule utilizate: 1 ;

3. Nr. de autovehicule utilizate: 1;

1 microbuz 15 locuri: IS-08-UCK;

ÎNTORS

ORA DE PLECARE
C1
C2
C3
C4
05:00
06:10
07:40
09:10
05:04
06:14
07:44
09:14
05:13
06:23
07:53
09:23
05:16
06:26
07:56
09:26
05:18
06:28
07:58
09:28
05:21
06:31
08:01
09:31
05:22
06:32
08:02
09:32
05:25
06:35
08:05
09:35

1 autobuz 23 locuri: IS-30-DOF;

C3
13:45
13:42
13:41
13:38
13:36
13:33
13:24
13:20

C4
15:45
15:42
15:41
15:38
15:36
15:33
15:24
15:20

C9
19:45
19:42
19:41
19:38
19:36
19:33
19:24
19:20

C6
17:45
17:42
17:41
17:38
17:36
17:33
17:24
17:20
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ANUNŢURI

Anunț

Cabinetul Stomatologic ADENTUM,
situat în Miroslava, în spatele Sălii de Sport angajează

ASISTENTĂ MEDICALĂ

Relații la telefon: 0726.529.955

Program audienţe
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Anunţ privind deschiderea apelului de selecţie a proiectelor
pentru MĂSURII 2.3 – Sprijin pentru înfiinţarea și dezvoltarea de
structuri asociative în teritoriul GAL Stejarii Argintii
Asociația Grupul de Acțiune Locală Stejarii Argintii anunță lansarea în perioada 21 octombrie – 21 noiembrie 2019 a apelului de
selecție pentru depunerea Cererilor de
Finanțare pentru MĂSURII 2.3 – Sprijin pentru înființarea și dezvoltarea de structuri asociative în teritoriul GAL Stejarii Argintii din
Strategia de Dezvoltare locală a Asociației
GAL Stejarii Argintii 2014-2020.

Beneficiari eligibili:

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

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

l Program audienţe
viceprimar
Bulbaşa Vasile Vineri: între orele
09.00 - 12.00
l Program audienţe consilieri
locali - în ultima joi din fiecare
lună între orele 08.00 - 12.00
l Program Registratură
Generală şi Ghişeu Unic Luni Miercuri: între orele 07.30 16.00; Joi: între orele 7.30 18.00 Vineri: între orele 07.30 13.30
l Poliţia locală a comunei
Miroslava serviciu apelabil
24/24h
Tel.: (+4) 0751.251.513

Redactor șef: Mihaela Vechiu
Tipografie: Adevărul Holding SA
Telefon: 0746.029.536
Email: ziar@primariamiroslava.ro
ISSN: 2601 – 3568
www.primariamiroslava.ro

PARTENERIATE, constituite în baza unui
ACORD DE COOPERARE, formate din
minim două entități și în a cărui componență
să fie cel puțin un partener din categoriile de
mai jos:
l Fermieri, cooperative, grupuri de producători;
l Microîntreprinderi și întreprinderi mici;
l Organizații neguvernamentale;
l Consilii locale;
l Unități școlare, sanitare, de agrement și de
alimentație publică;
l Grupul de Acțiune Locală Stejarii Argintii
Solicitantul trebuie să îndeplinească
cerințele de conformitate şi eligibilitate men-

ționate în Ghidul Solicitantului aferent acestei
măsuri.
Asociația Grupul de Acțiune Locală STEJARII ARGINTII acoperă 6 unități administrative-teritoriale:
Miroslava,
Lețcani,
Dumești, Popești, Mădârjac, Horlești.
Termenul limită de primire a proiectelor:
21.11.2019, ora 12:30
Fonduri disponibile pentru această sesiune
75.281,19 EURO.
Suma maximă nerambursabilă care poate fi
acordată pentru finanțarea unui proiect este de
75.281,19 Euro.
Intensitatea sprijinului acordat în cadrul
acestei măsuri este de 100%.
Modelul de Cerere de Finanțare pe care trebuie să-l folosească solicitanții (versiune editabilă), este publicat pe site-ul www.galstejariiargintii.ro
Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului pe suport tipărit sau electronic la sediul GAL și disponibil pe site-ul www.stejariiargintii.ro. Solicitanții pot obține informații
detaliate la: telefon 0332.401.108, e-mail: office@galstejariiargintii.ro, adresa: loc. Miroslava, județul Iași.

Anunţ
Asociația Eda, prin Centrul de Calificare propriu, propune cea mai simplă și
rapidă metodă de calificare pentru 38 de meserii - Fără Curs, Numai Testare autorizate și recunoscute în UE:
l Administrator pensiune turistică
l Agricultor culturi vegetale
și crescător animale
l Brutar
l Bucătar
l Cameristă
l Cofetar – patiser
l Confecționer-montator termopan
l Constructor drumuri și poduri
l Constructor-montator
structuri metalice
l Dulgher
l Dulgher – tâmplar – parchetar
l Electrician în construcții
l Faianțar

l Fierar – Betonist
l Frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist
l Infirmieră
l Instalator sanitar și de
gaze
l Izolator termic
l Lăcătuș mecanic
l Lucrător în comerț
l Lucrător social
l Legumicultor
l Măcelar
l Mașinist terasamente –
Ifronist
l Mecanic auto
l Mecanic utilaje și instalații
industriale
l Montator plafoane ghipscarton

l Operator IT
l Operator arbori forestieri
l Ospătar (chelner) vânzător
alimentar
l Pavator
l Pomicultor
l Stivuitorist
l Sudor
l Tâmplar universal
l Tractorist
l Zidar, pietrar, tencuitor
l Zugrav, ipsosar, tapețar,
vopsitor

Pentru detalii sunați
la numerele:
0743 882 445
0233 236 088

SPORT
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Cea de a doua ediţie a concursului de alergare
Trail în Dumbravă va avea loc pe 9 noiembrie
Prima ediție a concursului de alergare pe teren accidentat, denumit „Trail în Dumbravă“, a avut loc la
data de 2 iunie 2018 în zona turistică și de agrement
Ciurbești din comuna Miroslava, eveniment organizat
de MRBM împreună cu Primăria Comunei Miroslava și Organizația Holtis Iași - România.
Concursul, deși la prima ediție, a adunat la start
nume mari ale atletismului românesc. Marele
câștigător (la general și semimaraton) a fost Leonard
Mitrică (CS Steaua București); Crosul de 10 km a fost
câștigat de Campionul Republicii Moldova, Igor Timbalari, iar ieșeanul Cătălin Atănasoaei (în prezent la
CSM Reșița) a ocupat locul trei la General; de asemenea au luat startul, cu clasări pe podium, alergători
de top ai curselor de veterani (campioni naționali sau
balcanici) – Mariana Parju (loc 1 la 46+ și 3 la general), Nicoleta Ciortan (1 la general), Dumitru Sârbu
(loc 1 la 46+).
Scopul MRBM este de a promova şi dezvoltă valorile culturale și sociale ale comunităților din regiunile istorice, culturale, turistice și etnografice Bucovina și Moldova la nivel regional, național și
internațional prin crearea unei tabere tematice. De
asemenea, pentru MRBM, un deziderat îl reprezintă
renașterea vieții economico-turistice și culturale din
această zonă superbă (Zona turistică și de agrement
Ciurbești), aflată în imediată apropiere a Iașilor.
La eveniment au participat și copiii de la școlile
din Comuna Miroslava care au beneficiat de propria
lor cursă (având kit de concurs complet – tricou personalizat, numere de concurs, medalii, diplomă, alte
surprize dulci și Pizza Party într-o poiana lângă Iazul
Bârca) și au fost tratați că niște adevărați Campioni.
Încurajați de succesul primei ediții a evenimentului
TID 2018, organizatorii anunță că a doua ediție va
avea loc pe data de 9 noiembrie 2019 începând cu
ora 8.30.
La concurs se pot înscrie persoanele care au împlinit vârsta de minim 15 ani (calculată în ziua concursului, 09.11.2019). Minorii au nevoie de consimțământul reprezentantului legal.
Înscrierile se pot face online pe site-ul
https://www.mrbm.ro/register/trailindumbrava
sau direct în ziua concursului.
Înscrierile online se închid pe data de 05.11.2019,
ora 23:59. Din data de 06.11.2019 până în dimineața
concursului, 09.11.2019, ora 9:30 a.m se vor face
doar la organizatori. Înscrierea în ziua concursului se
va face contra unei taxe majorate, care va asigura doar
numărul de concurs și diploma de participare (celelalte materiale și obiecte promoționale vor fi distribuite concurenților înscriși după data de 05.11.2019,
doar în limita stocului de rezervă achiziționat de către
Organizatori).

Echipamentul obligatoriu:
l număr de concurs aplicat în față pe tricou (în loc
vizibil)
l echipament sport (în special încălțămintea), SPECIFIC competițiilor de tip trail

l recipient cu apă de minimum 0,5l – la punctele de
hidratare/revitalizare, concurenții vor primi apă în
propriile recipiente.

Recomandat:
l buff/șapcă pentru protejarea capului și haină de
ploaie, după caz
l telefon mobil funcţional
l produse mineralizate și/sau energizante
l bețe de nordic walking (telescopice sau de schi)

Cronometrarea:
Măsurarea timpului de alergare se va face electronic, la secundă. Va câștiga competitorul care ajunge
primul la linia de finish, după parcurgerea întregului
traseu (trecând prin toate punctele de control și/sau
hidratare), cu respectarea prezentului Regulament. La
cursa Cros Family se premiază toate echipele ai căror
membri trec împreună linia de finish.
Categoriile unde vor fi mai puțin de 5 participanți
se vor asimila cu categoria imediat inferioară.
Timp limită pentru SEMIMARATON – 4 ore.
Înmânarea kit-ului de concurs se va face pe baza
actului de identitate și a declarației pe proprie răspundere semnată de participant, în zilele premergătoare
concursului la locul indicat, sau în dimineața concursului la masa tehnică de la linia de start/finish.
Locul, zilele și orele în care se vor distribui kiturile
vor fi afișate pe site și pe pagina de Facebook a evenimentului și a Asociației www.mrbm.ro
Măsură de siguranță:
Competitorii sunt responsabili de verificarea propriei stări de sănătate înainte de concurs.
Concurenții care încalcă regulile antidoping și/sau
fair-play față de ceilalți participanți, public sau mediul înconjurator vor fi împiedicați să ia
startul/descalificați și, de asemenea, vor fi înștiințați
și ceilalți organizatori de evenimente similare.

PROGRAM 09.11.2019 TRAIL IN
DUMBRAVA – TID II
08.30 – 9.30 – Distribuire kit-uri concurs
09.30 – 9.45 – Ședința tehnică de instruire a
concurenților
10.15 – 10.30 – Încălzirea concurenților, condusă de
către echipa de instructori JadeGym
10.30 – STARTUL COMPETIȚIILOR – startul se
va da de la Diamond Ballroom Iași (pe traseu vor
fi 4 puncte de hidratare)
14.30 – 15.00 Festivitatea de premiere
15.00 – Serbarea Câmpenească unde vă așteaptă
multe surprize frumoase.
„Vă invităm să descoperim împreună Minunata
Dumbravă într-un peisaj mirific de toamnă, în locația
Diamond Ballrom pe Șoseaua Iași - Vaslui (via
Dumbrava la km 5) cu trasee noi și cu alte surprize
legate de Ziua Armatei Române, precum și de
tradițiile și obiceiurile de Sfântul Dumitru!“ a transmis Alin Pătrașcu, unul dintre organizatorii evenimentului.

