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Proiectul administrației publice lo-
cale Miroslava „CONSTRUIRE CĂ -
MIN CULTURAL P+1E, LOCALI-
TATEA MIROSLAVA, COMUNA MI -

ROSLAVA, JUDEȚUL IAȘI“, a intrat 
în linie dreaptă pentru finanțare prin 
Compania Națională de Investiții 
(CNI), companie aflată în subordinea 

Ministerului Lucrărilor Publice, 
Dezvoltării și Administrației. În luna 
octombrie a.c. s-au aprobat indicatorii 
tehnico-economici ai investiției, atât de 

către Consiliul Local Miroslava, cât și 
de către CNI.  

 
Continuare în pagina 3

Cămin Cultural în Miroslava

Cum 
reciclăm 
corect?

Stagii de 
practică în 
Danemarca 

pentru elevii 
de la Liceul 

Agricol  
În perioada 14 octombrie – 

2 noiembrie 2019, 14 elevi și 4 pro-
fesori de la Liceul Tehnologic Agri-
col „Mihail Kogălniceanu“ au mers 
în Danemarca pentru stagii de 
practică în agricultură și schimb de 
experiență în predarea agriculturii și 
în managementul fermei didactice. 
Gazda a fost cel mai mare și mai 
modern liceu agricol din Dane-
marca, Green Academy Aarhus. 

 
Continuare în pagina 4

Pentru a avea o comună 
curată trebuie să știm cum 
contribuim și noi la aceasta. 
Reciclarea ar fi una dintre 
atribuțiile cetă țeanului pentru 
a păstra comuna și mediul 
curat. Dar cum reciclăm 
corect? Pentru a recicla 
corect trebuie să știm exact ce 
se poare recicla și ce nu.  

 
Aflăm în pagina 10

Avram Iancu, singurul spor -
tiv din lume care a reușit 
perfor manța să înoate tot par-

cursul Dunării de la izvoare la 
vărsare fără costum de pro -
tecție, a fost în data de 8 no-

iembrie invitatul Primăriei Mi-
roslava pentru lansarea cărții 
„Schimbarea ești tu“.  

Continuare  
în pagina 6

Întâlnire motivaţională și lansare 
de carte cu înotătorul Avram Iancu
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Reunit în ședință de lucru 
ordinară, în ziua de 24 
octombrie 2019, ora 09:00, în 
sala de ședințe a Primăriei 
comunei Miroslava, Consiliul 
Local Miroslava, județul Iași a 
votat și aprobat următoarele 
normative locale: 

l Hotărârea nr.196 privind încetarea 
efectelor Hotărârii Consiliului Local 
Miroslava, județul Iași nr.60/28.03. 
2019 și a efectelor Hotărârii Consil-
iului Local Miroslava, județul Iași 
nr.61/28.03.2019. 

l Hotărârea nr.197 privind avizarea 
Planului Urbanistic Zonal pentru 
schimbarea Regulamentului Local 
de Urbanism și schimbarea zonei de 
funcțiuni din M1+IS1 în IS1-zonă de 
instituții publice și servicii de interes 
general privind terenul cu număr 
cadastral 85823-beneficiar S.C. IN-
TERMAG S.R.L.. 

l Hotărârea nr.198 privind încheierea 
Actului adițional nr.2 la contractul de 
concesiune nr.23245/25.07.2018 în -
che iat între Comuna Miroslava și S.C. 
M. SPORT ACTIVITIES S.R.L.. 

l Hotărârea nr.199 privind aprobarea 
vânzării și a prețului de vânzare a 
terenului în suprafață de 16.750 m.p. 
aparținând domeniului privat al co-
munei Miroslava, având NC 83096, 
Carte Funciară nr.83096, situat în in-
cinta S.C. MIROSLAVA INDUS-
TRIAL PARC S.R.L., comuna Miro -
slava, județul Iași către S.C. INO-
VALABEL S.R.L.. 

l Hotărârea nr.200 privind aprobarea 
vânzării și a prețului de vânzare a 
terenului în suprafață de 12.000 m.p. 
aparținând domeniului privat al co-
munei Miroslava, având NC 82199, 
Carte Funciară nr.82199, situat în in-
travilan comuna Miroslava, tarla 14-
în incinta S.C. MIROSLAVA IN-
DUSTRIAL PARC S.R.L., comuna 
Miroslava, județul Iași către S.C. 
LOOK AHEAD S.R.L.. 

l Hotărârea nr.201 privind aprobarea 
vânzării și a prețului de vânzare a 
terenului în suprafață de 13.600 m.p. 
aparținând domeniului privat al co-
munei Miroslava, având NC 82197, 
Carte Funciară nr.82197, situat în in-
travilan comuna Miroslava, tarla 14-
în incinta S.C. MIROSLAVA IN-

DUSTRIAL PARC S.R.L., comuna 
Miroslava, județul Iași către S.C. 
FILDAS TRADING S.R.L.. 

l Hotărârea nr. 202 privind aprobarea 
concesionării terenului în suprafață 
de 500 m.p., identificat sub număr 
cadastral 83085, înscris în Cartea 
Funciară nr.83085, intravilan sat Uri-
cani, comuna Miroslava, aparținând 
domeniului privat al comunei pentru 
intrare legalitate construcție. 

l Hotărârea nr.203 privind actualizarea 
inventarului domeniului public al co-
munei Miroslava, județul Iași, ca ur-
mare a modificărilor intervenite 
privind regimul juridic. 

l Hotărârea nr.204 privind actualizarea 
inventarului domeniului privat al co-
munei Miroslava, județul Iași, ca ur-
mare a modificărilor intervenite pri -
vind regimul juridic. 

l Hotărârea nr.205 privind modifi-
carea, completarea și actualizarea in-
ventarului domeniului public al co-
munei Miroslava. 

l Hotărârea nr.206 privind modifi-
carea, completarea și actualizarea in-
ventarului domeniului privat al co-
munei Miroslava. 

l Hotărârea nr.207 privind radierea din 
inventarul domeniului public al co-
munei Miroslava, județul Iași a 
numărului de inventar 2128 din 
cadrul poziției 683-construcție cu 
destinația “Beci“, aparținând Liceu-
lui Tehnologic Agricol “Mihail Ko -
găl ni ceanu“-Miroslava, identificată 
cu număr cadastral 2779-C16, număr 

carte funciară 64442, ca urmare a 
autodemolării și actualizarea inven-
tarului domeniului public al comunei 
Miroslava. 

l Hotărârea nr.208 privind modificarea 
și completarea Anexei nr.15 la Hotă -
rârea Consiliului Local Miroslava, 
județul Iași nr.203/24.10.2019 prin 
introducerea în inventarul domeniu-
lui public al comunei Miroslava a 
investiției: „Extindere infrastructură 
de apă uzată în localitățile Găureni, 
Uricani, Brătuleni, Vorovești, Valea 
Ursului și Ciurbești din comuna 
Miroslava, județul Iași“ și darea în 
administrare și exploatare către S.C 
APAVITAL S.A.. 

l Hotărârea nr.209 privind rectificarea 
bugetului de venituri și cheltuieli 
pentru anul 2019 al S.C. SERVICII 
PUBLICE MIROSLAVA S.R.L., cu 
sediul social în sat Balciu, str. 
Principală nr.2A, comuna Miro slava, 
județul Iași. 

l Hotărârea nr.210 privind împuterni-
cirea viceprimarului comunei Miro -
slava, județul Iași-domnul Bulbașa 
Vasile pentru îndeplinirea funcției de 
ordonator principal de credite, pre-
cum și pentru semnarea și depunerea 
în numele și pentru comuna Mirosla -
va a tuturor documentelor în vederea 
implementării și derulării proiectului 
de investiție: „Amenajare trei parcuri 
de joacă pentru copii în comuna Mi -
ro slava, județul Iași“ pe toată durata 
depunerii cererii de finanțare, a con-
tractului de finanțare, a cererilor de 

plăți aferente implementării proiec-
tului și respectiv la recepția la termi -
narea lucrărilor. 

l Hotărârea nr.211 privind rectificarea 
bugetului de venituri și cheltuieli al 
comunei Miroslava, județul Iași pe 
trimestrul IV 2019. 

l Hotărârea nr.212 privind achizițio -
narea unei cantități de 100 mc de ma-
terial lemnos în vederea acordării u -
nui sprijin pentru încălzirea locuinței 
în perioada sezonului rece 2019-
2020 persoanelor și/sau familiilor 
aflate în situații de risc din comuna 
Miroslava. 

l Hotărârea nr.213 privind însușirea 
RAPORTULUI PENTRU NU-
MIREA FINALĂ pentru poziția de 
administrator al societății SERVICII 
PUBLICE MIROSLAVA S.R.L și 
mandatarea reprezentantului APT în 
AGA la societatea SERVICII PUB-
LICE MIROSLAVA S.R.L pentru 
numirea domnului CREȚU TUDOR 
COSMIN ca administrator al aces-
teia. 

l Hotărârea nr.214 privind avizarea 
Planului Urbanistic Zonal pentru 
terenul în suprafață de 67335 m.p., 
situat în intravilan sat Brătuleni, co-
muna Miroslava, județul Iași, având 
număr cadastral 85725 pentru con-
struire “Sală Polivalentă“-beneficiar 
Consiliul Județean Iași. 

l Hotărârea nr.215 privind modificarea 
și completarea Hotărârii Consiliului 
Local Miroslava, județul Iași 
nr.174/26.09.2019.

Hotărâri ale Consiliului Local 
Miroslava din luna octombrie 2019

Datele înregistrate la Oficiul de Stare Civilă în luna octombrie 2019
În luna octombrie 2019, la Oficiul 
de Stare Civilă al Comunei 
Miroslava s-au înregistrat un 
număr de 4 certificate de naștere, 
10 certificate de căsătorie și 
certificate de deces, astfel: 

Nașteri 

l Codreanu Jasmina 
l Stratin David 
l Stratin Melissa 
l Rață Alexandru Efrem 

Căsătorii 
l Mardare Ștefan-Vlad și Mucileanu 

Ancuța 
l Iordache Emanuel și Mocanu Cristina 

– Florina 
l Alupului Mihai – Adrian și Apetrei 

Simona – Elena 
l Pîntescu Costel și Tiugă Anica 
l Vicol Vasile – Vlăduț și Pricopi 

Claudia Brândușa 
l Voinea Alin - Gabriel și Condurache 

Gianina 
l Buhan Paul – Alexandru și Bucur 

Irina - Paraschiva  

l Luncaș Ionuț - Constantin și Ursache 
Simona – Elena 

l Ichim Ionel și Vuzea Mariana 
l Machedon Ovidiu și Mititelu Mihaela 

Decese 
l Iftimi Vasile, 82 ani 
l Ungureanu Elena, 93 ani 
l Ungureanu Doina, 55 ani 
l Bendescu Costel, 51 ani 
l Rusu Maria, 86 ani 
l Agape Maria, 91 ani 
l Bejenaru Maria, 59 ani 
l Caminschi Eugenia, 82 ani
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Proiectul administrației publice lo-
cale Miroslava „CONSTRUIRE CĂ -
MIN CULTURAL P+1E, LOCALI-
TATEA MIROSLAVA, COMUNA 
MIROSLAVA, JUDEȚUL IAȘI“, a 
intrat în linie dreaptă pentru finanțare 
prin Compania Națională de Investiții 
(CNI), companie aflată în subordinea 
Ministerului Lucrărilor Publice, Dez -
voltării și Administrației. În luna oc-
tombrie a.c. s-au aprobat indicatorii 
teh nico-economici ai investiției, atât de 
către Consiliul Local Miroslava, cât și 
de către CNI. Valoarea totală a proiec-
tului este de aproximativ 8,2 milioane 
lei, inclusiv TVA, iar procedurile de 
licitație privind proiectarea și execuția 
investiției vor fi organizate de către 
CNI. Durata de execuție va fi de 36 de 
luni. Consiliul Local Miroslava a apro-
bat predarea amplasamentului către 
CNI pentru realizarea proiectului. 
Acesta va fi amplasat în centrul co-
munei, în zona Bisericii Duminica Sf. 
Români, unde se va dezvolta un impor-
tant centru cultural-educativ și sportiv. 

Oportunitatea construirii Căminului 
Cultural rezidă din faptul că pe raza co-
munei noastre există un număr de 13 
sate cărora comunitatea locală trebuie 
sa le creeze condiții optime pentru 
practicarea activităților socio-culturale, 
în general, dar și pentru îmbunătățirea 
vieții socio-culturale a tuturor locuito-
rilor de pe raza comunei. 

Obiectivul general al investiției 
vizează îmbunătățirea condițiilor de 
viață pentru populație, asigurarea acce-
sului la serviciile de bază și protejarea 
moștenirii culturale și naturale din 
spațiul rural în vederea realizării unei 
dezvoltări durabile. Obiectivul specific 
vizează creșterea numărului de locu -
itori din zonele rurale care beneficiază 
de servicii, precum și îmbunătățirea 
vieții sociale a acestora prin asigurarea 
de spații necesare activităților social-
culturale. Efectele pe termen mediu și 
lung vor fi următoarele: punerea în val-
oare a moștenirii culturale locale; spri-

jinirea conservării patrimoniului local 
și a tradițiilor, ce are drept scop stimu-
larea activităților de turism rural, pre-
cum și menținerea tradițiilor și a 
moștenirii spirituale, contribuind astfel 
la atractivitatea zonelor rurale; dez-
voltare locală sustenabilă; crearea 
spațiilor corespunzătoare desfășurării 
activităților socio-culturale; implicații 
directe și indirecte în dezvoltarea 
socială și economică a zonelor respec-
tive prin: îmbunătățirea condițiilor de 
viață ale populației, atragerea și sta-
bilirea de specialiști în administrație, 
atragerea de investiții noi în zonă, dez-
voltarea economică a zonelor respec-
tive, crearea de noi locuri de muncă, 
creșterea veniturilor populației, reduc-
erea nivelului de sărăcie și a numărului 
de persoane asistate social, diminuarea 
sau chiar stoparea migrației populației 
către mediul urban sau alte zone dez-
voltate, stoparea sau diminuarea efec-

tului de îmbătrânire a populației, redu -
cerea decalajului dintre România și 
Uniunea Europeană. 

„Construcția unui cămin cultural 
nou în Miroslava este o idee mai veche 
care deja a început să prindă contur. 
Este o investiție necesară și impor -
tantă pentru comunitatea noastră, 
deoarece dorim să oferim facilități 
pentru activități social-culturale și ed-
ucative pentru toți cetățenii noștri in-
diferent de vârstă. Vom realiza o zonă 
atractivă pentru petrecerea timpului 
liber: un cămin cultural modern cu 
toate dotările necesare, o piațetă pen-
tru organizarea de evenimente în aer 
liber și un teren amenajat pentru prac-
ticarea sportului. Aici își vor desfășura 
activitatea toți cei care vor conserva și 
pune în valoare tradițiile noastre 
românești. Venim în întâmpinarea tu-
turor organizațiilor non-guvernamen-
tale care activează în acest domeniu. 

În paralel, lucrăm la depunerea spre 
finanțare de noi proiecte de dez-
voltare.“, a declarat Dan Niță, primarul 
comunei Miroslava.

Cămin Cultural în Miroslava

Primăria Miroslava va construi 3 parcuri de joacă prin fonduri europene 
Parcurile de joacă sunt spațiul în care 

copiii noștri își trăiesc copilăria și 
învață lucruri esențiale creșterii și 
dezvoltării lor. Ele oferă un loc sigur 
pentru ca cei mici să exploreze, să se 
urce, să se joace jocuri și chiar să 

evadeze în țări îndepărtate pentru o 
aventură imaginativă. Spațiile de joacă 
pentru copii sunt mai mult decât struc-
turi de joc și leagăne: sunt un loc min-
unat pentru copii și părinți, pentru a-și 
face noi prieteni și socializa. Conștientă 

de aceste numeroase beneficii ale 
locurilor de joacă, administrația publică 
locală, la inițiativa domnului primar 
Dan Niță a demarat acțiuni pentru re-
alizarea unor parcuri de joacă pentru 
copiii din comuna Miroslava. 

Drept urmare, în luna octombrie a.c. 
primăria comunei Miroslava, județul Iași 
a depus spre finanțare europeană proiec-
tul „Amenajare trei parcuri de joacă 
pentru copii în comuna Miroslava, 
județul Iași“, sursa de finanțare fiind 
măsura 4.4/6B din cadrul Programului 
Național de Dezvoltare Rurală 2014 -
2020, Axa LEADER și bugetul local al 
comunei. Durata de implementare a 
proiectului va fi de 36 de luni, iar val-
oarea totală a proiectului va fi de apro -
ximativ 1 milion de lei.  

Prin acest proiect se vor amenaja 3 
parcuri de joacă pentru copii după 
cum urmează: un parc de joacă în satul 
Miroslava pe o suprafață de 578 mp 
(parcul va fi utilat cu următoarele echi -
pamente: elefant 3D cu arc, carusel ro-
tativ cu figurine 3D cu brațe oscilante, 

aparate fitness, balansoare 2 persoane cu 
figurine, etc.), un parc de joacă în satul 
Horpaz pe o suprafață de 384 mp (par-
cul va fi utilat cu următoarele echipa-
mente: tobogan spi ra lă, carusel cu 4 cai, 
balansoar 2 persoane cu figurine, căsuță 
ciuperca, etc.) și un parc de joacă în 
satul Valea Adân că în suprafață de 266 
mp (parcul va fi utilat cu următoarele 
echipamente: măsuță joc copii floare cu 
scaune ciupercă, balansoar 2 persoane cu 
figurine, carusel rotativ cu băncuță, 
căsuță în formă de ciupercă, etc.). 
Scopul realizării acestui proiect este 
crearea unor condiții optime și de si -
guranță pen tru desfășurarea activită ților 
recrea ționale pentru copii.  

„Copiii noștri merită ce e mai bun. 
Vom face etapizat câte un loc de joacă 
în fiecare sat din comuna noastră. 
Lucrăm în prezent la proiecte mai com-
plexe care să integreze spațiul verde, 
locurile de joacă pentru copii, iar pentru 
adulți, zone moderne pentru petrecerea 
timpului liber“, a declarat Dan Niță, pri-
marul comunei Mi ro slava.
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Stagii de practică în Danemarca pentru 
elevii de la Liceul Agricol din Miroslava

«Trail în Dumbravă», un concurs de suflet
Pentru elevii Școlii ,,D. Anghel“ din Cornești 

participarea la activități extracurriculare este o 
tradiție și, în egală măsură, o motivație suplimen-
tară de a fi prezenți zilnic la cursuri. De această 
dată „bonusul“ a venit prin prisma participării gra-
tuite la concursul TID, organizat pe 9 noiembrie 
de către Mișcarea Renașterea Bucovinei și Mol-
dovei. Profităm de acest prilej pentru a le mulțumi 
din suflet organizatorilor care an de an ne caută și 
se asigură că ne bucurăm de sport alături de cei 
mari, care ne sunt un exemplu.  

Ca și la ediția anterioară, 46 de elevi ai Școlii 
Uricani, respectiv Cornești, și-au petrecut o parte 
a zilei de sâmbătă în aer liber, alături de profesorii 
lor și de un număr semnificativ de sportivi amatori 
prezenți la concurs. Au simțit emoția concu -
renților, s-au întrecut ei înșiși pe o distanță de trei 
kilometri purtând tricouri inscripționate cu sigla 
concursului și au descoperit, unii, pentru prima 
oară, un traseu de trail gândit pentru posibilitățile 
lor fizice. Într-o atmosferă dinamică, presărată cu 
activități inedite, precum cea de tir propusă de mi-
litarii detașamentului Lupii Negri ori înălțarea de 
zmee puse la dispoziție de oameni pasionați, ziua 
s-a scurs pe nesimțite, aducându-le zâmbete pe 
chipuri. Privilegiem mișcarea, spiritul de 
competiție, timpul de calitate petrecut împreună, 
știm cu toții că prezența la școală vine cu o sume-
denie de lucruri frumoase și nu încetăm să credem 
că schimbarea în bine o facem noi înșine, zi de zi! 

Prof. Andreea Abaza 
Scoala ,,D. Anghel“ Cornești 

Structura Uricani

„În perioada 14 octombrie – 2 no-
iembrie 2019, 14 elevi și 4 profesori de 
la Liceul Tehnologic Agricol „Mihail 
Kogălniceanu“ au mers în Danemarca 
pentru stagii de practică în agricultură 
și schimb de experiență în predarea 
agriculturii și în managementul fermei 
didactice. Gazda a fost cel mai mare și 
mai modern liceu agricol din Dane-
marca, Green Academy Aarhus. 

„Cei 14 de elevi de clasa a X-a, de 
la specializarea Tehnician Veterinar, au 
avut ocazia pe parcursul celor 3 săptă-
mâni de practică să cunoască și să 
învețe să folosească cele mai noi teh-
nologii din domeniul creșterii anima-
lelor. Ferma didactică a academiei, în 
care elevii și-au desfășurat activitățile 
de instruire practică, se întinde pe o 
suprafață de 55 de hectare, având atât 
producție animală (fermă de vaci, 
fermă de porci, cai, capre, găini,etc.), 
producție vegetală (orz, grâu, porumb, 
trifoi, legume și flori) și Gradină Zoo-
logică.  

„Profesorii au avut ocazia să 
înțeleagă cum funcționează, cum este 
organizată și condusă o fermă didac-
tică auto-sustenabilă, aliniată atât din 
punct de vedere managerial, cât și din 
punct de vedere tehnologic la standar-
dele din piață; o fermă care concurează 
pe piață cu oricare altă fermă daneză.  

„În același timp, profesorii au 
învățat despre cum funcționează siste-
mul danez de formare profesională, 
cum este organizată și condusă o 
școală din învățământul profesional și 
tehnic, cum își atrage elevii și cum se 

desfășoară activitățile de formare pro-
fesională.  

„Proiectul, intitulat „Formare iniți -
ală în context european pentru viitorii 
fermieri români“, este inițiativa Fun -
dației WorldSkills România și este rea-
lizat în parteneriat cu Green Academy 
Aarhus din Danemarca, precum și cu 
5 licee agricole din România.  

„Proiectul beneficiază de un sprijin 
financiar de 305.986 EUR prin Progra-
mul Erasmus+, acțiunea cheie 1, pen-
tru proiecte de mobilitate în domeniul 
VET. 

„Stagiul de practică în străinătate le-
a permis elevilor să dobândească 
competențe practice suplimentare, la 
standarde europene, necesare adaptării 
la cerințele pieței muncii și la dinamica 
evoluției tehnologice. Elevii și-au dez-
voltat abilitățile practice, au dobândit 
o experiență reală de lucru. Pe de altă 
parte, au devenit mai responsabili, des-
coperindu-se mai bine. S-au adaptat la 
un mediu cultural nou, l-au înțeles, i-
au apreciat valorile și și-au per -
fecționat abilitățile de comunicare în 
limba engleză“, a declarat Narciza 
Cadiș, Director al Liceului Tehnologic 
Agricol „M. Kogălniceanu“ din Miro-
slava. 

„Colaborarea cu Liceul Agricol din 
Danemarca va continua și se vor pune 
bazele unui parteneriat între cele doua 
instituții de învățământ și anul școlar 
viitor, cu speranța că din ce în ce mai 
mulți de elevi de la toate specializările 
vor beneficia de un stagiu de practică 
la standarde europene.
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În contextul Zilei Internaționale a 
Drepturilor Copilului - 20 noiembrie, 
Școala Gimnazială „Col. Constantin 
Langa“ din Miroslava a acceptat 
invitația lansată de UNICEF România 
cadrelor didactice și elevilor de a se ală-
tura inițiativei globale „Cea mai mare 
lecție din lume“, organizând la data 
menționată o oră de educație despre 
drepturile copilului, în acord cu demer-
surile de promovare a educației inclu-
zive de calitate. Astfel, la activitate au 
participat în acelați timp, în intervalul 
orar 12.00 - 13.00, toți elevii din clasele 
gimnaziale. 

Obiectivele lecției au vizat inițierea 
elevilor în înțelegerea Convenției cu 
privire la Drepturile Copilului, a legă-
turii dintre Convenție și Obiectivele de 
Dezvoltare Durabilă, discutarea unei 
lumi în care toate drepturile copiilor 
sunt respectate, reafirmarea drepturilor 
celor mici și organizarea de acțiuni cu 
ocazia Zilei Internaționale a Drepturilor 
Copilului. 

Prin intermediul discuțiilor și 
activităților, elevii au înțeles mai bine 
câteva din drepturile copiilor, au fost 
încurajați să identifice acțiuni concrete 
pe care le pot implementa pentru ca 
acestea să devină o realitate și în 
comunitățile în care trăiesc. Activitățile 
au îmbrăcat diverse forme: de la simpla 
informare și primul contact cu subiectul 
discutat, la problematizare și dezbatere 
despre drepturile legale ale copiilor, dar 
și despre obligațiile asociate. Elevii au 
lucrat în perechi sau pe grupe, au creat 
sloganuri și logouri, au realizat postere, 
fotografii, desene și colaje, au vizionat 
diferite filme explicative sau moti -
vaționale, iar la final au eliberat baloane 
albastre pentru a sărbători împlinirea a 
30 de ani de la Convenția Națiunilor 
Unite cu privire la Drepturile Copilului. 

Activitățile s-au desfășurat atât în ca-
drul orelor specifice precum cele de 
limbă și literatură română, matematică, 
biologie, educație tehnologică, limbă 
engleză, dar și în cadrul orelor de 
dirigenție. 

Adulții trebuie să conștientizeze că 
nimic nu este mai important pe lume 
decât să asigure celor mici dreptul la o 
copilărie fericită. Activitățile de astăzi 
i-au lăsat pe copii să-și exercite dreptul 
ca vocea lor să fie auzită de adulți, spu-
nând direct cum văd ei lucrurile și cum 
își doresc să arate propriul viitor. Me-
sajul pe care elevii l-au transmis lumii, 
cu ocazia acestei aniversări, a fost ca cei 

mari să se îngrijească de aplicarea, în 
totalitate, a drepturile prevăzute în 
Convenție, pentru ca milioane de copii 
din întreaga lume să crească fericiți și 
sănătoși, departe de suferințele care le 
pot tulbura copilăria. 

Anul trecut, la nivel mondial, opt mi-
lioane de copii au participat la prece-
denta ediție a celei mai mari lecții din 
lume. Ne-am bucurat că anul acesta s-
au adăugat acestui număr și cei peste 
160 de elevi de la gimnaziul localității 
Miroslava. 

 
Consilier educativ,  

prof. Dumitriu Carmen Oana 

20 noiembrie - Ziua Internaţională 
a Drepturilor Copilului

„Munca noastră are valoare“ 

Târg de Crăciun organizat de Școala 
Gimnazială „Colonel C. Langa“, Miroslava

În preajma sărbătorilor de iarnă, 
școala noastră lansează în comunitate o 
invitație inedită. Pe 5-6 decembrie, de 
Moș Nicolae, elevii noștri vor organiza 
la sala de sport din localitate un Târg de 
Crăciun cu vânzare de decorațiuni, or-
namente, podoabe pentru brad, 
confecțio nate chiar de ei.  

Finalitatea acestei acțiuni urmărește 
îmbunătățirea condițiilor de desfășurare 
a procesului de învățământ și de 
funcționare a instituției școlare, fon-
durile rezultate urmând a fi folosite pen-
tru completarea dotărilor sălii de calcu-
latoare cu echipamente specifice: 
mouse-uri, tastaturi, cabluri de alimen -
tare, poate chiar și o imprimantă. Odată 
cu introducerea în programa claselor de 
gimnaziu a disciplinei Informatică și 
TIC, dotarea sălii de calculatoare a de-
venit o nevoie de bază, care se impune 

rezolvată pe termen scurt. Utilizate zil-
nic de cei peste 200 de elevi din clasele 
V-VIII, unele echipamentele trebuie în-
locuite periodic.  

Copiii au decis că pot procura o parte 
din fondurile necesare valorificând pro-
priile abilități antreprenoriale. 

„Spiritul de inițiativă și antrepreno-
riatul“ se numără printre cele opt 
competențe-cheie ale învățării pe tot par-
cursul vieții, definite de Uniunea 
Europeană, iar stimularea gândirii antre-
prenoriale este o prioritate peste tot în 
lume. Pentru că mentalitățile se 
formează de la vârste fragede, elevii 
noștri, sprijiniți de profesorii lor, au 
decis să „transforme ideile în acțiune“, 
cu pași mici, dar siguri: au identificat 
oportunitățile, au colectat materialele și 
urmează să dea frâu liber creativității.  

În acest sens, sâmbătă, 30 noiembrie, 
ora 10, se vor organiza în școală ateliere 
de lucru la care invităm părinți, bunici, 
dar și orice altă persoană cu imaginație 
și abilități practice, să lucreze în echipe 
cu elevii noștri și să creeze cele mai fru-
moase articole, pentru o atmosferă 
perfectă de Crăciun.  

Vă așteptăm să susțineți copiii în 
această experiență de învățare practică și 
reală, fie la atelierele de lucru, fie la 
cumpărături la Târgul de Crăciun. Pen-
tru a-și atinge obiectivul, ei au nevoie de 
sprijinul comunității! 

Vă dorim să aveți un Crăciun special, 
cu cele mai inedite ornamente și 
podoabe, create de copiii noștri! 

 
Prof. Daniela Vlăduț 

Director adjunct 
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Avram Iancu, singurul sportiv din 
lume care a reușit performanța să înoate 
tot parcursul Dunării de la izvoare la 
vărsare fără costum de protecție, a fost 
în data de 8 noiembrie invitatul Pri -
măriei Miroslava pentru lansarea cărții 
„Schimbarea ești tu“. 

Avram Iancu, născut la Petroșani în 
anul 1976, de profesie bibliotecar la 
Biblioteca Municipală din orașul natal, 
face sport de la vârsta de 10 ani iar de-
a lungul vremii a reușit câteva 
performanțe în diverse ramuri sportive. 

El este multiplu deținător al titlului 
de „primul român care“, la diverse 
încercări, astfel: este „primul român 
care“ s-a încumetat să lupte cu apele 
„înghețate“ ale Canalului Mânecii, care 
a traversat Lacul Snagov, fără costum 
de protecție, în 7 h 54 minute, care 
realizează un maraton acvatic pe 
Dunăre, în lungime de 45 de kilometri, 
între Gropeni-Brăila Galați și care, la 
data de 30 august 2016, finalizează tra-
versarea înot a Canalului Mânecii, fără 
costum de neopren, sub directa apro-
bare și supraveghere a Channel Swim-
ming Association, după o luptă 
infernală - 62 de km parcurși în 17 h si 
54 min. 

De asemenea, parcurgerea înot a Marii 
Negre, de la Sulina la Istanbul, fără cos-
tum de neopren, în 60 de zile, în perioada 
2 septembrie - 31 octombrie 2018 și par-
curgerea întregului curs al Dunării, de la 
izvoare la vărsare, 2860 km, în premieră 
mondială, fără costum de neopren, în 89 
de zile, în perioada 20 iunie – 16 septem-
brie 2017 sunt performanțe care l-au 
adus pe sportiv pe podiumul 
performanțelor mondiale la înot. 

Aflat la Miroslava, Avram Iancu le-
a povestit celor prezenți despre aven-
turile sale sportive pe mare și pe 
Dunăre și a transmis tinerei generații 
invitația de a visa și de a avea curajul 
de a crede că lumea se poate schimba 
doar prin muncă și sacrificiu. 

“După 5 ani de înot în apele învol-
burate ale lumii și 2 ani de scris in-
tens, cartea «Schimbarea ești tu!» e 
gata de lansare! E o carte pe care am 
scris-o cu sufletul deoarece mulți o 
așteaptă. E cartea care descrie o 
călătorie fizică, extremă, de la un 
punct A la un punct B dar și o 

călătorie spirituală, transformațio -
nală, dovedind că orice este posibil. 
Acest lucru transformă cartea într-un 
profund volum motivațional pe care 
orice român ar trebui să-l citească.“ a 
declarat Avram Iancu. 

“Primăria Miroslava organizează 
periodic evenimente culturale variate, 
de la spectacole de teatru pentru copii, 
la concerte în aer liber, concursuri 
sportive, festivaluri cu tematică 
tradițională precum «Ziua Iei la 
Miroslava» din luna iunie, și iată că și 
lansări de carte. Ne bucurăm să îl 
avem în mijlocul nostru pe campionul 
Avram Iancu și este o onoare pentru 
noi să îi putem acorda o Diplomă de 
Excelență în semn de recunoaștere și 
prețuire pentru promovarea spiritului 
sportiv și dobândirea acestor recorduri 
memorabile pentru România și pentru 
sportul românesc“ a declarat Mihaela 
Vechiu, consilier cultural Primăria 
Miroslava.

Întâlnire motivaţională și lansare de carte 
cu înotătorul Avram Iancu la Miroslava
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Vă prezentăm în acest număr figura 
luminoasă a Profesorului dr. Ing. Nico-
lae I Cerchez, fost director al Liceului 
Tehnologic Agricol „Mihail Kogălni -
ceanu“ din Miroslava.  

Nicolae Cerchez a fost fiu de țăran 
din Huși, a studiat Liceul Comercial din 
localitate, iar după absolvire a dat 
inițial admitere la Facultatea de 
Medicină din Iași unde a intrat cu suc-
ces, dar la care a renunțat după primele 
ore de laborator cu disecții, pe care nu 
le-a putut suporta. 

Imediat se înscrie la Facultatea de 
Agronomie a Universității Agronomice 
Ion Ionescu de la Brad pe care o 
termină cu succes, fiind selecționat 
pentru a rămâne în învățământul supe-
rior ca asistent. După un an de activitate 
universitară, în urma unei hotărâri de 
guvern este obligat, ca toți ceilalți tineri 
reținuți în învățământul superior de 
specialitate, să ia calea muncii în 
producție pentru o perioadă de trei ani. 

Va activa la o unitate agricolă din 
județul Constanța, unde se face și re-
marcat prin rezultatele obținute în 
producție. 

La terminarea etapei de muncă în 
producție primește sarcina din partea 
Ministerului Agriculturii de a înființa și 
conduce un nou liceu agricol în locali-
tatea Podu Iloaiei, Iași, sarcină de care 
se achită cu succes. 

Profesorul Cerchez a venit în 
Miroslava prin transfer de la Liceul 
Agricol Podu Iloaiei – liceu pe care îl 
construise de la zero și căruia îi asig-
urase o bună reputație, în anul 1976, în 
timpul mandatului de director al lui 
Ioan Maxim. 

În anul 1978 Nicolae Cerchez devine 
directorul Liceului Agricol Miroslava, 
după care în 1980 pleacă la ISJ Iași ca 
inspector general adjunct pentru o 
perioadă de doi ani. 

Din anul 1982 revine la catedra în 
liceul din Miroslava ca apoi, în pe-
rioada 1990-1995 să ocupe din nou 
funcția de director al liceului. 

La Miroslava se afirmă de la început 
ca un profesor cu înaltă ținută 
științăfică, extrem de exigent și preocu-
pat de aspectele teoretice ale peda-

gogiei agricole și ale învățământului 
agricol în general. 

În perioada cât a făcut parte din 
colectivul Liceului Agricol din Miro -
slava a realizat circa o sută de lucrări 
științifice de specialitate, respectiv ar-
ticole, comunicări în cadrul diferitelor 
reuniuni de profil sau simpozioane. A 
realizat și publicat, singur sau în colab-
orare, lucrări de largă recunoaștere în 
pedagogia agricolă și în istoria 
învățământului agricol, printre ele 
menționând: Monografia școlilor agri-
cole de la Miroslava - 1980 (coordona-
tor și realizator al unor lucrări integrate 
volumului); Introducere în Pedagogia 
Agricolă - 1982, Elemente de manage-
ment școlar, Ed. Spiru Haret, Iași - 
1995 (colaborare cu Emanuela N. Ma-
teescu), Managementul fermei de profil 
- culturi de câmp - 2002 ș.a.  

În preocupările teoretice s-a ocupat 
de nivelul superior de organizare a con-
ducerii învățământului precum și de 
nivelul intermediar de organizare a 
acestuia (inspectoratele școlare și rolul 
lor) și în mod special de conducerea 
învățământului la nivel școlar. La 
nivelul școlilor a scris mult pe problema 
sistemului informațional, a procesului 
decizional, a procesului managerial de 
coordonare a activității școlare, precum 
și de autoreglare a activității lor.  

O altă preocupare a sa în mod special 
a fost calitatea vieții școlare, aspectele 
esențiale ale acesteia, precum și rolul 
managerului școlar în cadrul instituției. 

Profesorul Cerchez a colaborat mult 
cu prof. Ștefan Bârsănescu, unul dintre 
creatorii pedagogiei românești mod-
erne, inclusiv a pedagogiei agricole. 

Toți elevii pe care i-a avut păstrează 
imaginea unui profesor și director extrem 
de autoritar, dar și a dascălului de vocație 
ce promova metode științifice, obiective, 
de evaluare și stimulare a elevilor. 

O notă de 6 obținută ca medie la dis-
ciplina Biologie pe care o preda se fi-
naliza la examenul de Bacalaureat sau 
la admitere în nota 9 sau 10.  

A știut ca nimeni altul să învețe ele-
vii, la nevoie să îi oblige, să practice un 
sistem riguros permanent de învățare și 
de autoevaluare. 

În relația cu colegii s-a dovedit per-
manent un bun coleg, dar ca director a 
pus întregul colectiv „la treabă“, atât la 
ore, cât și în munca de cercetare 
științifică. Strategia sa era de a obliga 
colectivul să-și stabilească ținte ceva 
mai înalte decât posibilitățile lor, fapt 
ce a dus la rezultate remarcabile și la 
recunoașterea colectivului școlii ca 
fiind unul foarte bun. 

Este demn de menționat și faptul că 
în timpul directoratului său au fost 
promoții foarte bune, încât după numă -
rul de absolvenți intrați la facultățile de 
profil (medicină veterinară și zoo -
tehnie) liceul se situa pe primul loc în 
țară, iar în amfiteatrele universității 
agricole ieșene absolvenții de la 
Miroslava aveau bănci rezervate trans-
mise de la o promoție la alta. 

Personal am avut o relație deosebită 
cu profesorul Cerchez, facilitată și de in-
teresul comun pentru istorie și în general 
pentru problemele de cultură. În ceea ce 
îl privește pe directorul Nicolae Cerchez, 
personal apreciez că a fost cel mai bun 
director de liceu pe care l-am întâlnit în 
întreaga mea carieră de profesor.  

În ciuda faptului că elevii îl perce-
peau ca extrem de autoritar, majoritatea 
acestora recunosc faptul că, în evoluția 
lor profesională, profesorul Cerchez a 
avut un rol hotărâtor. Adevărul este că 
Nicolae Cerchez se simțea prin origini 
țăran și a făcut tot ce a putut să sprijine 
și promoveze vlăstarele celor de la țară, 
orientându-i spre o muncă intelectuală 
și practică, responsabilă și productivă. 

 
Prof. Dumitru BUNEA

Profesor dr. ing. Nicolae I. Cerchez - directorul 
Liceului din Miroslava în anii de succes 
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Înțelegerea cultului prin trăirea lui 
autentică și conștientă este obiectivul 
primordial al credinciosului ortodox, 
deoarece, fără a înțelege și fără a avea 
o trăire duhovnicească, nu realizezi 
importanța slujbelor divine și, implicit, 
nu te vei mai putea bucura de roadele 
aduse prin mijlocirea lor. Participarea 
credincioșilor ortodocși la slujbele di-
vine implică din partea lor, în primul 
rând, credință, dar o credință dublată de 
fapte, ca efect al manifestării credinței 
lor. Dacă credinciosul se află, în timpul 
desfășurării slujbelor, într-o stare de 
indiferență, fiind prezent doar fizic nu 
și duhovnicește, va fi lipsit de roadele 
acelei rugăciuni. Nu trebuie să 
participăm la sfintele slujbe dintr-un 
automatism-mecanicist „c-așa zice 
bunica“ sau dintr-o anumită „obligație“ 
față de Dumnezeu, ci participarea la 
sfintele slujbe trebuie să fie conștientă 
și necesară, adică să conștientizăm 
necesitatea prezenței noastre la sfintele 
slujbe, mai ales la Sf. Liturghie, unde 
avem ca principal scop împărtășirea cu 
Sfintele Taine. Iar, ca să conștientizăm 
necesitatea prezenței noastre la sfintele 
slujbe, trebuie cât mai mult cu putință 
să înțelegem ce se petrece la Sfânta 
Liturghie sau la celelalte sfinte slujbe 
și să știm cum să ne rugăm. 

Dumnezeu ne-a lăsat, astfel, mij -
loacele care ne ajută aici, pe pământ, și 
trupește, și sufletește, dar aceste sfinte 
slujbe ne „fac“ legătura și cu veșnicia 
care nu începe odată cu moartea 
trupească, ci veșnicia începe în apa 
botezului când ne-am îmbrăcat în haina 
lui Hristos. Practic, participarea noastră 
la sfintele slujbe înseamnă o trăire a 
veșniciei încă de acum pentru că în 
toate slujbele Îl avem în centrul nostru 

pe Hristos, același Hristos pe care o să-
L avem și în Împărăția cerească. De la 
marginea cristelniței până la marginea 
mormântului este o cale mai lungă sau 
mai scurtă, aceasta în funcție de cre -
dința și faptele noastre și de hotărârea 
divină care este împreună lucrătoare cu 
hotărârea noastră. După felul cum 
avem credința și faptele, tot așa și 
Dumnezeu „lucrează“ pentru om în 
funcție de acestea. Însă lucrarea și „lo -
gica“ lui Dumnezeu nu concordă cu 
logica noastră și anume: dacă ai 
credință și faci fapte bune – desigur în 
măsura puterii limitate a omului – acest 
lucru nu înseamnă automat că și în 
viața de zi cu zi vei fi răsplătit în 
„funcție“ de credința și faptele tale pe 
care le consideri că-s bune, ci Dum-
nezeu răsplătește, dar într-un alt mod, 
mai presus de înțelegerea noastră. Nu 
este valabilă teoria că suferința este 
determinată neapărat numai de păcat. 
Dimpotrivă, o suferință poate să fie 
determinată și de dorința creștinului de 
a-L iubi și mai mult pe Dumnezeu în 
ideea că Dumnezeu îl încearcă să-i 
vadă credința și atunci când se află în 
focul încercărilor. Și îi avem ca exem-
plu pe sfinții noștri recenți din timpul 
comunismului, care au acceptat 
depărtarea de familiile lor, temnițele în-
tunecate, bătăile și foarte mulți dintre ei 
moartea, „doar“ pentru faptul ca-L 
iubesc pe Dumnezeu și nu vor să-L 
trădeze, cum din păcate au făcut-o alții 
și, culmea, după evenimentele din 
1989, au ajuns tot ei, trădătorii sau 
descendenții lor, la conducerea poporu-
lui, fapt demonstrat de rezultatul cata-
strofal în care se află azi țara.  

Așadar, trebuie să știm cum să ne 
rugăm, cum să „înfiripăm“ dialogul 

nostru cu Dumnezeu. Există tendința de 
a veni la biserică „doar“ pentru a-I cere 
lui Dumnezeu una sau alta pentru cele 
„lumești“ uitând sau nevoind să bagi de 
seamă că lui Dumnezu I se cuvine în 
primul rând laudă și mulțumire pentru 
toate câte ne-a dat - și cel mai important 
dar este că suntem îmbrăcați (botezați) 
în haina veșniciei. Deci, când intrăm în 
biserică la Sfintele Slujbe pentru „a-I 
cere“, trebuie să ne schimbăm gândul 
în pentru „a-I mulțumi“, indiferent cât 
de grea este „crucea“ pe care o ai de 
dus pe acest pământ. Pe aceasta se 
bazează relația noastră cu Dumnezeu: 
faptul că suntem „c-un picior în 
veșnicie“ încă de pe pământ, de aceea, 
ca să fim cu totul pe drumul veșniciei, 
de altfel un drum greu – uneori foarte 
greu –, trebuie să conștientizăm, în 
primul rând, că suntem muritori 
pământului, dar nemuritori cerului. 
Având această conștiință a veșniciei, 
veșnicie care este hic et nunc (aici și 
acum), ne putem schimba obiectivele în 
această viață pământeană. Cum? Ur-
mând îndemnul Mântuitorului: 
„Căutați mai întâi împărăția lui Dum-
nezeu și dreptatea Lui și toate acestea 
se vor adăuga vouă.“ (Matei 6, 33) Cu-
vântul „acestea“ reprezintă, practic, 
gândul nostru când intrăm în biserică la 
Sfintele Slujbe, după cum se observă și 
pe acatistele pe care credincioșii le dau 
preoților să fie pomenite în Sfântul 
Altar. Rar sunt acei credincioși care 
„caută împărăția lui Dumnezeu“ și prin 
intermediul pomelnicelor și anume: își 
trec, pe lângă scrierea numelui, doar o 
singură cerere: iertarea păcatelor. A -
cești creștini știu că dacă Dumnezeu le 
iartă păcatele automat le sunt „rezol-
vate“ și problemele pământești, dar nu 

după cum credem noi, ci după 
hotărârea lui Dumnezeu. Nu dorim să 
ispitim punându-ne întrebarea de ce 
totuși Dumnezeu „n-a rezolvat“ și o 
anume problemă a unui credincios 
(legată de sănătate, serviciu etc)? 
Încercăm doar să ne exprimăm credința 
că Dumnezeu are înțelepciunea Sa în 
astfel de cazuri. Sub nicio formă să nu 
cutezăm a gândi, noi, față de un vecin, 
de un apropiat, care se află într-o 
situație mai delicată, mai grea, că 
aceasta se întâmplă (adică necazul prin 
care trece acea persoană) pentru că 
„știm noi că-i păcătos“. În acel moment 
L-am înlocuit pe Judecătorul Hristos cu 
„marea și infailibila“ judecată 
personală. Atunci, în acel moment, am 
căzut infinit mai mult față de cel pe care 
îl acuzăm de păcate.  

Iată, deci, ce trebuie să gândim, ce 
trebuie să scriem în pomelnice și cum 
trebuie să ne rugăm. În primul rând 
când intrăm în biserică (și când facem 
rugăciunile de acasă) să-I mulțumim 
lui Dumnezeu pentru toate, deși uneori 
ne este greu deoarece nu întotdeauna 
Dumnezeu se „conformează“ voinței 
noastre, pentru că, după cum am spus, 
El ne ajută, dar este împreună 
„Lucrător“ cu noi, cu alte cuvinte, 
așteaptă ca și noi să „punem umărul“ la 
această măreață lucrare. Și subliniez 
cuvântul „măreață“ deoarece Hristos, 
împreună cu Pururea Rugătoarea Fe-
cioara Maria și cu toate cetele cerești și 
cu toți sfinții, vrea ca toți credincioșii 
să intre în împărăția cerească.  

 
pr. ic. stav. dr.  

Mihail Adeodatus Ungureanu 
parohia Miroslava II

Cum trebuie să ne rugăm?
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Agenția de Plăți şi Intervenție pentru 
Agricultură (APIA) informează că, în-
cepând cu data de 16 octombrie și până 
în prezent, în cadrul Campaniei de plăți 
în avans pentru anul 2019, a autorizat 
la plată un număr de 726.598 fermieri, 
cu o sumă totală în valoare de 
1.276.750.450 miliarde euro, reprezen-
tând un procent de 92,11 % din 
numărul fermierilor pentru plata în 
avans, astfel:  

• 971.514.311 milioane euro din 
Fondul European de Garantare 
Agricolă (FEGA); 

• 254.680.838 milioane euro din 
Fondul European Agricol pentru Dez-
voltare Rurală (FEADR); 

• 50.555.301 milioane euro 
cofinanțare de la Bugetul Național. 

 
Reamintim că până la data de 30 

noiembrie, în conformitate cu Decizia 
de punere în aplicare a Comisiei nr. 
6536, 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 Jur-
nalul 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 Jur-
nalul Oficial al Uniunii Europene, seria 
C nr. 1/06, pentru plățile finanțate din 
FEADR (Fondul European Agricol 
pentru Dezvoltare Rurală).

Apia informează despre stadiul 
plăţilor în avans – Campania 2019

l Secretariat Primăria Comunei Miroslava: 
Tel: (+4) 0232.295.680 
Fax: (+4) 0332.424.444 
Fax: (+4) 0232.236.860 
E-mail: secretariat@primariamiroslava.ro 
l Poliţia locală a comunei Miroslava serviciu apelabil 24/24 h Tel: 

(+4) 0751.251.513  
E-mail: politialocala@primariamiroslava.ro 

l Centrul de Informare Turistică,  
e-mail: turism@primariamiroslava.ro,  
telefon 0232240510. 

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

l SC MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC SRL, 
www.miroslavaindustrial.ro, e-mail: office@miroslavaindustrial.ro, 
telefon 0745882888. 

l Asociaţia Sportivă „Ştiinţa Miroslava“ Str.Stadionului, nr.1, 
Uricani, Miroslava,  
județul Iași, www.stiintamiroslava.ro,  
e-mail: contact@stiintamiroslava.ro,  
telefon 0232295680. 

Date de contact utile din comuna Miroslava

 

l Program audienţe primar 
Niţă Dan -  

Joi: între orele 12.00 - 14.00 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

l Program audienţe secretar  
Ursanu Ancuţa -  

Miercuri: între orele  
09.00 - 12.00  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

l Program audienţe 
viceprimar  

Bulbaşa Vasile -  
Vineri: între orele  

09.00 - 12.00  
l Program audienţe consilieri 
locali - în ultima joi din fiecare 
lună între orele   08.00 - 12.00 
l Program Registratură 

Generală şi Ghişeu Unic Luni - 
Miercuri: între orele 07.30 - 
16.00; Joi: între orele 7.30 - 

18.00   Vineri: între orele 07.30 - 
13.30 

l Poliţia locală a comunei 
Miroslava serviciu apelabil 

24/24h  
Tel.: (+4) 0751.251.513 

Program audienţe

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

Anunț 
Vând tăuraș, preț negociabil. Telefon: 0743.548.176

Iarna aduce cu sine fluctuații de tem -
peratură și umiditate dar și schimbarea presiu-
nii atmosferice. Conform cercetători lor, pre-
siunea atmosferică poate influența activitatea 
mentală umană, cauzând schimbări semnifica-
tive la nivelul atenției și memoriei pe termen 
scurt. 

Dintre cele mai frecvente boli care se 
manifestă iarna amintim: răcelile comune, ast-
mul și afecțiunile alergice, ulcerul gastroduo-
denal, insuficiența cardiac și afecțiunile 
reumatice. 

Factorii de mediu: schimbarea umidității și 
a temperaturii, cauzează mai mult de ju mătate 
dintre durerile de cap și favorizează dez-
voltarea virusurilor respiratorii, migrenelor, 
afecțiunilor reumatice și insomniei,  

Ploile, vântul puternic și variațiile de umid-
itate contribuie la slăbirea sistemului imunitar, 
favorizând contactarea răcelilor. 

Cunoscute și sub denumirea de infecții vi-
rale ale tractului respirator superior, răcelile 
pot fi cauzate de peste 200 de tipuri de virusuri 
și, de regulă, nu au același grad de severitate 
comparativ cu răcelile specifice sezonului de 
iarnă. 

Din cauza numărului foarte mare și în 
permanentă dezvoltare de virusuri care pot 
cauza răceala, organismul uman nu reușește să 

determine rezistență pentru toate aceste 
virusuri. 

Simptomele răcelilor 
- congestie nazală sau secreții nazale; 
- inflamare sau durere în gât - laringita; 
- strănut, tușit; 
- febră și durere de cap; 
- senzație de oboseală și durere la nivelul 

organismului. 
Aceste simptome durează, în medie, de la 

3 la 10 zile. 
Pentru prescrierea de tratamente și tratarea 

acestor boli de sezon este recomandată 
prezentarea la medicul de familie. 

Cabinetele de medicină de familie de pe 
raza Comunei Miroslava sunt:  
m Cabinet medic familie AFLOAREI 
MARGARETA, Sat Horpaz, tel. 
0726.332.787 
m Cabinet medic familie BEJENARIU 
OXANA, Miroslava - str. M.Kogălniceanu 
38, tel. 0740.041.569 
m Cabinet medic familie DARIE MARIA 
CRENELA, Sat Ciurbești, tel. 0748.996.930 
m Cabinet medic familie LUPAȘCU GEOR-
GETA, Miroslava, șos. Voinești nr. 498, Tel. 
0232.236.944 
m Cabinet medic familie POPESCU 
ANINA, Miroslava tel.0742.783.944  

Cabinetele medicale din  
Comuna Miroslava
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Se reciclează: 
l Plastic (recipiente de plastic pentru 

băuturi – PET, ambalajele produ selor 
alimentare, cosmetice și deter -
genților, caserole de plastic și polis-
tiren, farfurii de plastic, pungi de 
plastic); 

l Hârtie și carton (ambalaje, coli, cai-
ete, ziare, reviste, cărți, pliante, am-
balaje pentru sucuri și lactate – Tetra 
Pak-uri); 

l Doze de aluminiu și conserve de me -
tal; 

l Baterii și acumulatori (conțin metale 
periculoase); 

l Acumulatorii de mașină (conțin met-
ale periculoase); 

l Ulei uzat (alimentar și auto) și 
grăsimi vegetale – poluează atât apă, 
cât și solul; 

l DEEE (deșeuri electrice electronice 
și electrocasnice) – componente de 
calculatoare, toner de imprimantă, 
telefoane mobile și accesorii, elec-
trocasnice etc; 

l Neoane, becuri economice (conțin 
urme de mercur și nu trebuie să 
ajungă în sol și în apă); 

l Deșeuri metalice feroase și neferoase; 
l Lemn; 
l Sticlă – este preferabil să fie sortată 

pe culori, albă sau colorată; 

l Ambalajele TetraPak sunt realizate 
din material compozit, reciclabil. Se 
colectează împreună cu hârtia și tre-
buie spălate înainte; 

NU se reciclează: 
l Șervețele și hârtie igienică; 
l Hârtii cu capse; 

l Deșeuri de hârtie, carton contami-
nate cu resturi de mâncare, grăsimi 
sau vopsele; 

l Hârtie cerată sau plastificată (se 
identifică prin rupere, dacă rămâne o 
peliculă de plastic care împiedică ru-
perea hârtiei); 

l Produse care au încă atașată bandă 
adezivă; 

l Ghivece de plastic sau jucării, CD-
uri și DVD-uri, seringi; 

l Plastic din ambalaje (de ex. pungi 
chipsuri, napolitane, pufuleți etc) – 
orice alt cod în afară de 1, 2 și 5 care 
se reciclează; 

l Ambalaje de plastic care au conținut 
substanțe toxice, corozive sau ulei de 
motor. 

Cum reciclăm corect?
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Finalul de noiembrie ne-a adus și ne va aduce în față 
trei formații din apropierea locului ocupat de Știința în 
clasament. În penultimul meci de acasă din acest tur de 
campionat, băieții antrenați de Cristi Popovici au primit 
vizita celor de la CSM Focșani, formație cu pretenții la 
promovare cu mulți jucători experimentați. Miroslava 
a aliniat un prim unsprezece din care nu au lipsit „greii“ 
Turiță, Agrigoroaei, Săvoaia și Sandu, acestora ală -
turându-se și Ichim, Benchea, Asofiei, Florean, Bor-
deianu, Unghianu și Mocanu, iar rezerve au fost Anton, 
Lucan, Costin, Unghianu, Ntuba, Sima și Șandru. 

Meciul a avut o încărcătură aparte și datorită 
„rivalității“ și dorinței de a învinge, între managerul 
nostru sportiv, Ilisei Mugurel Oancea, și antrenorul 
focșănenilor, Chiță Alin, ambii piteșteni și vechi pri-
eteni. 

Jocul a oferit multiple ocazii la ambele porți, cele 
două echipe având clar obiectivul stabilit: victoria. 

Trupa din Uricani a deschis scorul prin Sandu la ul-
tima fază a primei reprize după un contra-atac perfect. 
Bordeianu îl lansează din propria jumătate pe Mocanu 
care deviază pentru Sandu cu capul, iar Eduard face 
preluare și șutează la rădăcina barei pentru 1-0. Oas -
peții au egalat în minutul 77 printr-un penalty transfor-
mat de Jurj Sergiu, jocul devenind tot mai disputat și 
mai agresiv. Lovitura de grație a fost dată de același 
Eduard Sandu care obține în minutul 90+1 un penalty, 
transformat tot de el fără probleme. Astfel, Știința 
Miroslava reușește să obțină toate cele trei puncte puse 
în joc și își menține obiectivul de a lua toate cele 9 
puncte până la finalul clasamentului. 

Vineri, 22 noiembrie, băieții alb-albaștri au fost la 
Dorohoi pentru jocul din ultima deplasare din acest an 
cu formația secundă a celor de la FC Botoșani, iar 
sâmbătă, 30 noiembrie vor primi vizita celor de la 
Ozana Târgu Neamț pe Stadionul „Uricani“. 

 
Codrin BOBU

9 puncte din 9 pentru Știinţa?




