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Președintele României, domnul Klaus 
Iohannis, a semnat luni, 16 martie a.c., de-
cretul privind instituirea stării de urgență pe 
teritoriul României. 

Starea de urgență se poate impune pe o 
perioadă de cel mult 30 de zile și prevede 
măsuri excepționale economice sau de or-
dine publică. Măsura este reglementată de 
articolul 93 din Constituției României, dar 
și de Ordonanța de urgență Nr.1/1999. Dec-
retarea stării de urgență se face, conform 
legii, pentru o durată de 30 de zile. Dar, în 
funcție de evoluția situațiilor de pericol, 
președintele României, cu încuviințarea 
Parlamentului, poate prelungi durata stării 
instituite și poate extinde sau restrânge aria 
de aplicare a acesteia.  
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Ce înseamnă STAREA DE 
URGENŢĂ în România

Ion Ţiriac va 
construi la 

Miroslava un 
Centru federal 

Regional de 
Tenis 

La sfârșitul lunii februarie 2020 
președintele Federației Române de 
Tenis (FRT), Ion Țiriac, a venit la 
Miroslava împreună cu directorul 
unui turneu de tenis ATP Daniel 
Dobre, vicepreședinții FRT, George 
Cosac și Răzvan Itu, managerul 
Casa Auto Iași, Bogdan Pițigoi și 
Andrei Oriță, managerul firmei 
Concorde Service Center cu sediul 
la Miroslava pentru a susține re-
alizarea unui proiect cu impact la 
nivelul Regiunii de Dezvoltare 
Nord-Est, respectiv CENTRUL FE -
DERAL REGIONAL DE TENIS.  
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În contextul izbucnirii 
pandemiei mondiale de coro-
navirus, la nivelul comunei 
Miroslava s-a instituit Comi -
etul Local pentru Situații de 
Urgență al Comunei Mirosla -
va format din specialiști din 
cadrul primă riei, șefii din 
instituțiile locale și condus de 
primarul comunei Miroslava, 
Dan Niță.  

Toate măsurile luate la 
nivelul acestui comitet și im-
plementate prin intermediul 
administrației locale și a 
instituțiilor statului au ca 
obiectiv principal protejarea 
locuitorilor din toate cele 13 
sate ale comunei.  
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Măsuri de PROTECŢIE 
împotriva CORONAVIRUS 

la Miroslava!

Începând din luna februarie 
a.c. au fost reluate lucrările pe 

9 șantiere din comuna 
Miroslava unde Primăria co-

munei Miroslava are în imple-
mentare mai multe proiecte cu 

finanțare nerambursabilă și 
investiții din bugetul propriu.

Au fost reluate lucrările pe 9 
șantiere din Comuna Miroslava
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Reunit în ședință extraordinară 
de lucru în ziua de 20.02.2020 
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. 30 privind aprobarea bugetu-
lui de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 
al Unității Administrativ-Teritorială comună 
Miroslava, județul Iași 

l Hotărârea nr.31 privind modificarea și com-
pletarea art.2 din Hotărârea Consiliului Local 
Miroslava nr.87/25.04.2019 privind apro-
barea bilanțului contabil pentru anul 2018 și 
repartizarea profitului S.C.Servicii Publice 
Miroslava S.R.L. în valoare de 29.213 lei 
aferent exercițiului financiar la dată de 
31.12.2018 în sensul scoaterii din evidență 
contabila – scăderea din profitul total al 
societății aferent anului 2018 a sumei de 
8813 lei. 

 
Reunit în ședință de lucru 
ordinară, în ziua de 28.02.2020, 
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. 32 privind avizarea Planului 
Urbanistic Zonal pentru schimbarea R.L.U. 
și schimbarea zonei de funcțiuni din A2 (sub-
zona activităților productive compuse din in-
dustrie și unități agricole) în zona de 
funcțiuni L1a (subzonă de locuire individuală 
și colectivă situată în țesut tradițional cu 
regim de construire continuu sau discontinuu, 
subzonă dezvoltată în etape succesive), teren 
intravilan comună Miroslava, sat Valea 
Adâncă, NC 81831 în suprafață totală de 
1168,00 m.p.-beneficiar Bulgaru Paul Mar-
ian. 

l Hotărârea nr. 33 privind avizarea Planului 
Urbanistic Zonal pentru schimbarea R.L.U. 
și schimbarea zonei de funcțiuni din A2 ( 
subzona activităților productive compuse din 
industrie și unități agricole) în zona de 
funcțiuni L1a ( subzonă de locuire 
individuală și colectivă situată în țesut 
tradițional cu regim de construire continuu 
sau discontinuu, subzonă dezvoltată în etape 
succesive), teren intravilan comună 
Miroslava, sat Valea Adâncă : NC. 81832 în 
suprafață totală de 1168,00 m.p.-beneficiar 
Roibu Dorel. 

l Hotărârea nr. 34 privind aprobarea Planului 
de Ordine și Siguranță Publică a comunei 
Miroslava, județul Iași pentru anul 2020. 

l Hotărârea nr. 35 privind încetarea contrac-
tului de concesiune nr.5292/08.05.2007 
încheiat între Consiliul Local al comunei 
Miroslava, județul Iași și S.C. APOPI & 
BLUMEN S.R.L.. 

l Hotărârea nr.36 privind încetarea contrac-
tului de concesiune nr.2320/16.01.2019 

încheiat între Unitatea Administrativ-
Teritorială comună Miroslava și societatea 
WOLVES RECYCLE S.R.L.. 

l Hotărârea nr.37 privind desemnarea/împut-
ernicirea unei persoane din cadrul aparatului 
de specialitate al primarului comunei care să 
semneze, în numele și pentru comună 
Miroslava, procesele verbale de predare-
primire a bunurilor imobile – terenuri, pro-
prietate publică/proprietate privată a co-
munei, aferente contractelor de 
concesiune/închiriere/vânzare. 

l Hotărârea nr. 38 privind încheierea Acordu-
lui de Înfrățire și Cooperare între Comună 
Miroslava, Județul Iași, România și Satul 
Corjova, Raionul Criuleni, Republica 
Moldova. 

l Hotărârea nr.39 privind aprobarea încheierii 
de acte adiționale la contractele de admnis-
trare, încheiate între comună Miroslava și 
S.C. Miroslava Industrial Parc S.R.L., soci-
etate administrator al Parcului Industrial 
Miroslava I și al Parcului Industrial 
Miroslava ÎI, din care să rezulte că redevența 
încasată se va face venit la bugetul comunei 
Miroslava pentru susținerea investițiilor din 
Parcul Industrial. 

l Hotărârea nr. 40 privind aprobarea bugetu-
lui de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 
al S.C. SERVICII PUBLICE MIROSLAVA 
S.R.L., comună Miroslava, județul Iași. 

l Hotărârea nr. 41 privind aprobarea Organi-
gramei și a Statului de funcții ale S.C. Ser-
vicii Publice Miroslava S.R.L. pentru anul 
2020. 

l Hotărârea nr. 42 privind aprobarea Regula-
mentului de Organizare și Funcționare a S.C. 
Servicii Publice Miroslava S.R.L.. 

l Hotărârea nr. 43 privind modificarea și 
completarea art.4 din Hotărârea Consiliului 
Local Miroslava nr.19/30.01.2020 privind 

aprobarea pentru anul 2020 a tarifelor orare 
pentru utilajele aflate în proprietatea comunei 
Miroslava și în administrarea S.C. SERVICII 
PUBLICE MIROSLAVA S.R.L., comună 
Miroslava, județul Iași și pentru utilajele 
aflate în proprietatea și în administrarea 
societății. 

l Hotărârea nr.44 privind actualizarea inven-
tarului domeniului privat al comunei 
Miroslava, județul Iași , că urmare a 
modificărilor și completărilor intervenite în 
inventar. 

l Hotărârea nr. 45 privind acordarea de 
mandat special în vederea exprimării votu-
lui în AGA ARSACIS referitor la com-
pletarea, modificarea și actualizarea Actului 
Constitutiv și Statutului Asociației Re-
gionale a Serviciilor de Apă Canal Iași-AR-
SACIS. 

l Hotărârea nr. 46 privind încetarea contrac-
tului de închiriere nr.14965/02.04.2019, 
încheiat între Unitatea Administrativ-
Teritorială comună Miroslava, județul Iași și 
APRODU CORINA LENUȚA ÎNTRE-
PRINDERE INDIVIDUALĂ. 

l Hotărârea nr. 47 privind implementarea și 
aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai 
proiectului „Enhancing the tourist attractive-
ness by conservation of cultural and histori-
cal heritage“ (Îmbunătățirea atractivității tur-
istice prin conservarea patrimoniului cultural 
și istoric), 2SOFT/2.1/111, Call for propos-
als: 2nd call for proposals, Joint Operațional 
Programme România – Republic of Moldova 
2014-2020. 

l Hotărârea nr. 48 privind majorarea valo-
rilor impozabile la calculul taxelor de au-
torizare construcții, precum și instituirea 
și/sau majorarea unor taxe speciale în ma-
terie de stare civilă, la nivelul comunei 
Miroslava. 

l Hotărârea nr. 49 privind însușirea de către 
Consiliul Local Miroslava a Execuțiilor 
Bugetare și a Raportului Financiar pentru pe-
rioada 2013-2019 ale Asociației pentru 
cultură, educație, tineret, sport „Știința 
Miroslava“. 

l Hotărârea nr.50 privind aprobarea de către 
Consiliul Local Miroslava a Bugetului de 
venituri și cheltuieli estimat pentru anul 2020 
al Asociației pentru cultură, educație, tineret, 
sport „Știința Miroslava“. 

l Hotărârea nr.51 privind acordarea de burse 
de studiu elevilor și/sau studenților proveniți 
din familii defavorizate din comună 
Miroslava, județul Iași, în anul școlar/univer-
sitar 2020. 

l Hotărârea nr. 52 privind reglementarea 
acordării ajutoarelor de urgență și ajutoarelor 
de înmormântare la nivelul Unității Admin-
istrativ-Teritorială Comună Miroslava, 
județul Iași. 

l Hotărârea nr.53 privind modificarea, com-
pletarea și actualizarea Regulamentului 
privind accesul și circulația autovehiculelor 
și utilajelor cu masă maximă autorizată mai 
mare de 3,5 tone în comună Miroslava, 
județul Iași, Anexă nr.1 la Hotărârea Consil-
iului Local Miroslava nr.269/19.12.2019. 

l Hotărârea nr.54 privind modificarea Hotă -
râ rii Consiliului Local Miroslava nr.17/30 
ianuarie 2020 privind aprobarea vânzării 
către S.C.DOGAV GRUP S.R.L. a terenului 
în suprafață de 1.500 m.p. aparținând dome-
niului privat al comunei Miroslava, situat în 
T14, în sensul îndreptării erorii materiale cu 
privire la numărul cadastral și numărul de 
carte funciară în loc de NC 826274 și număr 
Carte Funciară 826274 se va trece NC 82627 
și NCF 82627 așa cum este corect.

Hotărâri ale Consiliului Local 
Miroslava din luna februarie 2020

Datele întregistrate la Oficiul de Stare Civilă în luna februarie 2020
În luna Februarie 
2020, la Oficiul de 
Stare Civilă al 
Comunei Miroslava 
s-au înregistrat un 
număr de 5 
certificate de 
naștere, 7 certificate 
de căsătorie și 9 
certificate de deces, 
astfel: 

Nașteri 

l Costin Gloria 
l Caraniova Revecca 
l Galiță Dominic – Mihai 
l Constantinescu – 

Cântălesne Maria 
l Ciobanu Sofia - Ioana 

Căsătorii 

l Ciudin Maxim și Lazăr 
Adelina – Roxana 

l Simionescu Robert și 
Pădureanu Georgiana 

l Tănasă Cosmin Bogdan 
și Crivei Elena – 
Luminița 

l Sclifos Mihai și Burdea 
Claudia – Andreea 

l Andriescu Gheorghe și 
Baba Elena 

l Buchis Viorel și Bîlici 
Irina 

l Cocia Vasile și Muraru 
Alina - Adriana 

Decese 

l Vieru Neculai , 68 ani 
l Lungu Gică ,66 ani 
l Apostol Mariea, 93 ani 
l Zaharia Cornelia, 87 ani 
l Coteanu Cristinel-

Eugen-Vasile, 63 ani 
l Condurache Emi, 69 ani 
l Salan Mândița, 97 ani 
l Bălan Teodosia, 91 ani 
l Buiceanu Maria,72 ani 
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Începând din luna februarie a.c. au 
fost reluate lucrările pe 9 șantiere din 
comuna Miroslava unde Primăria co-
munei Miroslava are în implementare 
mai multe proiecte cu finanțare 
nerambur sabilă și investiții din bugetul 
propriu. Așadar, timpul favorabil din 
ultima perioadă a permis execuția 
lucrărilor pentru următoarele proiecte 
de investiții:  
1. „Extindere grădiniță și construire 

creșă în cadrul Școlii „Colonel 
Constantin Langa“ Miroslava, lo-
calitatea Miroslava, comuna 
Miroslava, județul Iași“ cu 
finanțare prin Programul Național 
de Dezvoltare Locală II (PNDL II) 
și un termen de finalizare decem-
brie 2020.  

2. „Modernizare școală primară, lo-
calitatea Proselnici, comuna 
Miroslava, județul Iași“ cu finanțare 
prin PNDL II și un termen de fi-
nalizare septembrie 2020. 

3. „Extindere și modernizare școala 
primară, localitatea Ciurbești, co-
muna Miroslava, județul Iași“ cu 
finanțare prin PNDL II și un termen 
de finalizare februarie 2021. 

4. „Modernizare grădiniță cu program 
normal, localitatea Horpaz, comuna 
Miroslava, județul Iași“ cu finanțare 
prin PNDL II și un termen de fi-
nalizare septembrie 2020. 

5. „Construire biserică în satul Valea 
Adâncă“ cu finanțare de la bugetul 
local și un termen de finalizare aprile 
2020. 

6. „Gospodărire apă pentru stingerea 
incendiului în Parc Industrial 
Miroslava“ cu finanțare de la buge-
tul local și un termen de finalizare 
aprilie 2020. 

7. „Alimentare cu apă și canalizare în 
parcul industrial Miroslava“ cu 
finanțare prin Programul de Dez-
voltare Rurală și de la bugetul local 
și un termen de finalizare martie 
2020. 

8. „Parc de joacă în Valea Ursului“ cu 
finanțare de la bugetul local și un ter-
men de finalizare aprilie 2020. 

9. „Amenajare alei pietonale în co-
muna Miroslava, jud. Iași - 11,89 
km“ cu finanțare de la bugetul local 
și un termen de finalizare 2020. 
Valoarea totală a acestor proiecte cu 

finanțare nerambursabilă și investiții 
din bugetul local depășește suma de 43 
milioane de lei. 

„În acest an ne concentrăm să 
finali zăm în conformitate cu exigen -
țele finan țatorului toate proiectele cu 
finanțare nerambursabilă începute în 
anii trecuți. Calitatea lucrărilor exe-
cutate sunt monitorizate atent de 
echipele de implementare din cadrul 
primăriei Miroslava, diriginți de 

șantier, specia liști de la Inspec-
toratul de Stat în Construcții și 
finanțator. Fac pe această cale un 
apel către executanții lucrărilor în 
domeniul educațional: să coreleze fi-
nalizarea lucrărilor cu începerea an-
ului școlar 2020-2021. De asemenea, 
tot acum lucrăm la realizarea de 
documentații tehnico-economice 
pentru depunerea spre finan țare a 
unor noi proiecte de dezvoltare pen-
tru comuna noastră și aici amintesc 
doar câteva: stadionul, patinuarul 
artificial, bazinul didactic de înot, 
etc. Din păcate, bugetul propriu pen-
tru anul 2020 nu ne permite să facem 

prea multe investiții. Drept urmare, 
prioritatea mea ca și primar este 
accesarea de fonduri nerambursabile 
pentru realizarea tuturor investițiilor 
propuse și susținute de comunitatea 
noastră. În contextul epidemiei de 
coronavirus la nivel internațional, 
având în vedere decretarea stării de 
urgență în România și având în 
vedere art. 11 din decretul preziden -
țial ne vom consulta cu autoritățile 
de management dacă vom suspenda 
anumite contracte de finanțare și 
vom lua măsuri în consecință“, a de-
clarat Dan Niță, primarul comunei 
Miroslava. 

Au fost reluate lucrările pe 9 
șantiere din Comuna Miroslava

S-au realizat 430 racorduri la reţeaua de canalizare
În luna martie a.c. s-a finalizat recepția 

la terminarea lucrărilor pentru obiectivul 
de investiții  „REALIZA REA DE 
RACORDURI LA REȚEA UA DE 
CANALIZARE ÎN SATELE 
BRĂTULENI, VOROVEȘTI, VALEA 
URSULUI, CIURBEȘTI, GĂURENI 
ȘI  URICANI, COMUNA MIROSLA -
VA, JUDEȚUL IAȘI“ din cadrul pro -
iectului „Extindere infrastructură de apă 
uzată în localitățile Găureni, Uricani, 
Brătuleni, Vorovești, Valea Ursului și 
Ciurbești din comuna Miroslava, judeţul 
Iaşi“ - contract de finanțare pentru acor-
darea ajutorului financiar nerambursabil în 
condițiile Programului Național pentru 
Dezvoltare Rurală  2014-2020, în valoare 
de 2,45 milioane lei, inclusiv TVA. La 

recepția lucrărilor au participat 
reprezentații Beneficiarului (UAT Comuna 
Miroslava, județul Iași), reprezentații con-
structorului, proiectantului, dirigintele de 
șantier, Inspectoratul de Stat în Construcții.  

„Mă bucur că am realizat niște 
economii în cadrul proiectului și am 
reușit să le folosim, să atragem toți 
banii europeni. Am realizat în plus față 
de ceea ce ne-am propus inițial, 430 de 
racorduri la canalizare pentru 
gospodăriile din satele Brătuleni, 
Ciurbești Găureni, Valea Ursului și Uri-
cani. Felicit echipele implicate în imple-
mentarea proiectului, deoarece au final-
izat lucrările în termenul propus“, a de-
clarat Dan Niță, primarul comunei 
Miroslava.
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Agenția de Plăți și Intervenție pentru 
Agricultură (APIA) informează înce-
pând de luni, 09 martie 2020, a început 
eliberarea de adeverințe pentru benefi-
ciarii Măsurii 14 - Bunăstarea animale-
lor, care intenționează să acceseze cre-
dite în vederea finanțării activităților 
curente, de la instituțiile bancare și ne-
bancare ce au încheiat convenții cu 
APIA, pentru anul de angajament 2020.  

Astfel, potrivit convențiilor, la soli-
citarea scrisă a fermierului, APIA elibe-
rează o adeverință prin care confirmă 
că acesta a depus cerere de plată afe-
rentă anului de angajament 2020, pen-
tru Măsura 14 – Plăți în favoarea bunăs-
tării animalelor - pachetul a) porcine 
sau pachetul b) păsări. 

De asemenea, prin adeverință se con-
firmă valoarea de 75% din valoarea 
sumei solicitate în cererea de plată afe-
rentă anului de angajament 2020. 

Valoarea creditului va fi de până la 
90% din suma înscrisă în adeverința cu-
venită beneficiarului pentru Plățile pri-
vind bunăstarea animalelor, Campania 
2020. 

Fondul de Garantare a Creditului 
Rural IFN – SA (FGCR) și Fondul 
Național de Garantare a Creditului pen-
tru întreprinderi Mici și Mijlocii IFN – 
SA (FNGCIMM) garantează maxim 
80% din valoarea fiecărui credit acordat 
de bănci fermierilor. 

Reamintim fermierilor ca potrivit 
Ordinului MADR nr. 703/2013, cu mo-
dificările și completările ulterioare, 
ordin care stabilește condițiile în care 
se vor încheia convențiile dintre 
instituțiile financiar-bancare și neban-
care și APIA, în vederea finanțării de 
către acestea a activităților curente ale 
beneficiarilor plăților derulate de 
instituția noastră în baza adeverințelor 
eliberate, dobânda aferentă acordării 
creditelor va fi de RON-ROBOR 6M + 
maxim 2%. 

În ce privește comisioanele practi-
cate de instituțiile finanțatoare, APIA 
atrage atenția fermierilor care doresc să 
acceseze credite pentru finanțarea capi-
talului de lucru în vederea desfășurării 
activităților curente, să analizeze cu 

atenție sporită soluțiile de finanțare pro-
puse de instituțiile financiar-bancare și 
nebancare în ceea ce privește costul 
acestora, astfel încât să aleagă 
modalitățile de finanțare care răspund 
cel mai bine necesităților proprii. 

Toate convențiile încheiate între 
APIA, instituțiile bancare și nebancare 
și FGCR/ FNGCIMM vor fi postate pe 
site-ul instituției, la adresa: 
www.apia.org.ro, în secțiunea 
Convenții, Acorduri, Protocoale.  

APIA eliberează adeverinţe 
pentru beneficiarii Măsurii 
14 - Bunăstarea animalelor

Model de bună practică – Ferma Familială
În data de 11 martie 2020, membrii 

echipei Asociației GAL Stejarii Argin-
tii au participat la activitatea organizată 
de Direcția pentru Agricultură Jude -
țeană Iași (DAJ) împreună cu Primăria 
Comunei Popești, județul Iași activi-
tate ce a avut ca scop promovarea exem-
plelor de bună practică pentru multipli-
carea fermelor familiale de succes. 

Activitatea a început în cadrul Primă-
riei Comunei Popești cu o sesiune de 
prezentare a informațiilor actuale privind 
depunerea și completarea cererii unice 
de plată la APIA, schemele de plăți / mă-
surile de sprijin, condițiile pentru acce-
sarea fondurilor europene de către tinerii 

fermieri în următoarea sesiune de depu-
nere a cererilor de finanțare – varianta 
consultativă, condițiile de autorizare ale 
exploatațiilor de animale de tip A, 
condițiile de igienă în adăposturile ani-
malelor, recomandările pentru un lapte 
igienic, avantajele creșterii animalelor 
de rasă și înregistrarea acestora în regis-
trul genealogic, amenajările de gestio-
nare a gunoiului de grajd prin platforme 
individuale, conform normelor de 
mediu, posibilitățile de instruire și cali-
ficare profesională prin cursurile organi-
zate de DAJ Iași. De asemenea, au fost 
menționate și finanțările derulate prin 
Asociația Grupul de Acțiune Locală Ste-

jarii Argintii, cu beneficiari din comu-
nele componente. 

Ulterior activitatea a continuat prin vi-
zitarea unei ferme familiale realizată de 
o familie tânără din comuna Popești. Cei 
peste 40 de fermieri - crescători de ani-
male prezenți din teritoriul Asociației 
GAL Stejarii Argintii au reușit să facă 
schimb de experiență și au adresat între-
bări specialiștilor invitați. 

Considerăm benefice astfel de întâl-
niri între fermieri și reprezentanți ai 
instituțiilor ce pot veni în sprijin cu 
informații corecte și actualizate despre 
legislație, finanțări. Vizitarea fermei fa-
miliei Stan din comuna Popești a pre-

zentat un model de bună practică a ac-
cesării fondurilor europene și a oferit 
un cadru de discuții pentru proiecte vii-
toare. Am discutat cu parte din fermieri 
posibilitatea accesării finanțărilor pen-
tru înființarea unei cooperative și par-
ticiparea la viitoare proiecte de coope-
rare accesate de GAL (Irina Nenerică, 
manager Asociația Asociația GAL Steja-
rii Argintii). 

Acțiuni asemănătoare vor fi inițiate în 
continuare și în alte comune de pe terito-
riul GAL de către reprezentanții Direcției 
pentru Agricultură Județeană Iași (DAJ) 
în colaborare cu Asociația Grupul de 
Acțiune Locală Stejarii Argintii.
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La sfârșitul lunii februarie 2020 
președintele Federației Române de 
Tenis (FRT), Ion Țiriac, a venit la Mi-
roslava împreună cu directorul unui tur-
neu de tenis ATP Daniel Dobre, 
vicepreședinții FRT, George Cosac și 
Răzvan Itu, managerul Casa Auto Iași, 
Bogdan Pițigoi și Andrei Oriță, mana-
gerul firmei Concorde Service Center 
cu sediul la Miroslava pentru a susține 
realizarea unui proiect cu impact la ni-
velul Regiunii de Dezvoltare Nord-Est, 
respectiv CENTRUL FEDERAL RE-
GIONAL DE TENIS. Cel mai bogat 
român a fost în județul Iași, timp în care 
a avut întâlniri cu primarul din Miro-
slava Dan Niță și primarul Iașului 
Mihai Chirica. Președintele federației 
de tenis Ion Țiriac a anunțat înființarea 
unui centru regional de tenis în Miro-
slava, iar la Iași, Țiriac a discutat cu edi-
lul despre organizarea, la sfârșitul lunii 
mai, a unui turneu ATP ce va avea pre-
mii totală de aproape 160.000 de euro.  

„România a fost cunoscută pe harta 
lumii ca o țară care putea sta la masă 
la cel mai înalt nivel în sport. Nu a mai 
fost o altă activitate la nivelul la care 
sportul a fost cunoscut în lumea în-
treagă. Venind la tenis, suntem o nație 
cu un trecut al dracului de glorios. 
Treaba asta ne obligă oarecum. Suntem 
un popor foarte talentat. Dar din pă-
cate, după era comunistă noi nu am mai 
semănat nimic. Pe vremea aceea era o 
prioritate să ai sportul în frunte, ca să 
te poți etala la masa lumii, în sport ne 
băteam cu toată lumea. Olimpiada din 
2000 ne-a dat un exemplu enorm. Ul-
tima moștenire din trecut și 26 de me-
dalii. Dar începuse să se vadă viitorul. 
Viitorul acela sumbru. Dar nu am venit 
aici să mă plâng. Pe lângă turneul pe 
care o să-l aveți (n.n. în municipiul 
Iași), unul internațional, cu premii 
mari, este perspectiva unui centru re-
gional de tenis (n.n. în comuna Miro-
slava), care vă garantez că va atrage 
copii. Precum atrage un stup albinele, 
sute de copii se vor lega de acest 
sport“, a declarat Ion Țiriac. 

„Centrul regional de tenis este un 
proiect pe aproximativ 4 hectare, la 
Miroslava. Am identificat deja tere-
nul. Sperăm ca până la finalul lui 
2024 să avem un turneu dezvoltat la 
Iași și un centru regional complet 
funcțional la Miroslava“, a explicat 
Andrei Oriță, managerul firmei orga-
nizatoare a turneului, Concord Ser-
vice Computers. 

Propunerea de realizare a acestui 
proiect a venit din partea Federației Ro-
mâne de Tenis care este o structură 
sportivă de utilitate publică și a inițiat 
un Proiect Național privind dezvoltarea 
Tenisului în România. Federația Ro-
mână de Tenis (FRT) este afiliată la 
Tennis Europe, o uniune formată din 50 

de state europene care organizează cele 
mai importante turnee pentru copii și 
juniori. De asemenea, FRT este afiliată 
din 1929 la Federația Internațională de 
Tenis, cea care organizează cele mai 
importante evenimente mondiale de 
tenis pe echipe: Jocurile Olimpice, 
Davis Cup și Fed Cup. 

„Am avut onoarea să fiu gazdă pen-
tru domnul Ion Țiriac, unul dintre cei 
mai cunoscuți și performanți oameni de 
sport și de afaceri din lume. A venit 
însoțit de echipa sa managerială pentru 
a promova un turneu de tenis la Iași și 
pentru a purta discuții despre 
înființarea unui Centru Federal Regio-
nal de Tenis pe teritoriul comunei Mi-
roslava. Suntem foarte bucuroși că 

domnul Țiriac a ales Miroslava pentru 
a construi această academie de tenis 
care va cuprinde mai multe terenuri de 
tenis acoperite, terenuri cu zgură pre-
cum și terenuri cu gazon, toate la stan-
darde internaționale. Atât Primăria Mi-
roslava, cât și eu ca primar voi face tot 
ce este cu putință pentru a sprijini rea-
lizarea acestui proiect și tenisul de 
performanță. După ce acest proiect va 
fi pus în practică, la Miroslava se vor 
putea organiza turnee internaționale de 
tenis de câmp, lucru care va conduce 
atât la promovarea internațională a co-
munei, cât și la dezvoltarea economică 
accelerată a zonei“, a declarat Dan 
Niță, primarul comunei Miroslava, 
județul Iași.

Ion Ţiriac va construi la Miroslava 
un Centru federal Regional de Tenis

Centrul Cultural Social care se 
construiește în Parohia Miroslava II prin 
directa implicare și osteneală a preotului 
paroh Mihail Adeodatus Ungureanu, aju-
tat de oamenii inimoși din comitetul 
parohial precum domnul director Gaz -
Mir, Gheorghe Apopei, domnul prof. 
Dumitru Bunea, domnul constructor 
Gheorghe Pașan, familia Belei, familia 
Ipate, domnul prof. Gheorghe Vartic, 
domnul antreprenor Gelu Guzgă, dom-
nul Adam Tuluc, domnul ing. Cătălin 
Dumitrescu, familia Livădaru, familia 
Chitorogă și foarte mulți credincioși care 
au susținut și susțin în continuare acest 
proiect, a ajuns la faza de finalizare va 
acoperișului. 

„Dorim ca prin ridicarea acestui cen-
tru să sprijinim procesul de formare și 
perfecționare prin cultură și educație a 
fiilor comunei Miroslava promovând tal-
entele competitive, ideile, creațiile de 

valoare, în același timp, valorizând și 
tradițiile populare. Dorim ca acest Cen-
tru să aibă un rol interactiv și un aport 
major la nivel de mediu social, oferind 
plus valoare spațiului cultural din local-
itatea Miroslava și crearea unor punți de 
legătură necesare cu spațiul cultural al 
localităților învecinate prin întâlniri 
specifice. În acest Centru Cultural So-
cial 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 în prezent reușindu-se 
finalizarea acoperișului cu o suprafață 
de 400 mp (grinzi, taban, tabla ondula -
tă). Dorim să mulțumim în mod deosebit 
domnului primar Dan Niță, fără a cărui 
implicare și susținere necontenită nu am 
fi reușit să aducem construcția la acest 
stadiu.“ a declarat preotul paroh Mihail 
Adeodatus Ungureanu.

Centru Cultural Social din Parohia Miroslava II se înalţă tot mai sus
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În contextul izbucnirii pandemiei 
mondiale de coronavirus, la nivelul co-
munei Miroslava s-a instituit Comitetul 
Local pentru Situații de Urgență al Co-
munei Miroslava format din specialiști 
din cadrul primăriei, șefii din instituțiile 
locale și condus de primarul comunei 
Miroslava, Dan Niță.  

Toate măsurile luate la nivelul aces-
tui comitet și implementate prin inter-
mediul administrației locale și a 
instituțiilor statului au ca obiectiv prin-
cipal protejarea locuitorilor din toate 
cele 13 sate ale comunei. 

„Vă rog să fiți extrem de responsa-
bili în perioada care urmează. De-
ocamdată, în Miroslava nu avem con-
firmat niciun caz de infecție cu noul 
coronavirus. Pentru a menține situația 
sub control, având în vedere gradul 
mare de contagiune al acestui virus, 
vă rog să vă izolați la domiciliu cât 
mai mult posibil, să evitați contactele 
cu alte persoane, să evitați spațiile 
aglomerate și să ridicați la maxim gra-
dul de igienă personală. 

De asemenea, având în vedere de-
cretarea la nivel național a stării de 
urgență, vă solicit să urmăriți cu 
atenție și să respectați întru totul reco-
mandările autorităților pentru a putea 
evita o tragedie! 

Eu voi fi în permanentă alertă și, 
împreună cu funcționarii din Primă-
rie, vă asigur că vom face tot ce ne stă 
în putință pentru a preveni răspândi-
rea coronavirusului la nivelul 
comunității noastre!“ a transmis Dan 
Niță, primarul Comunei Miroslava. 

Măsuri luate la nivel local 
pentru protejarea cetățenilor:  
l S-au identificat spații de cantinare a 

cetățenilor în cazul în care se vor im-
pune astfel de măsuri la nivelul co-
munei și s-a făcut dezinfectarea 
acestor spații și pregătirea lor spe-

cială în cazul în care va fi necesară 
popularea acestora. 

l s-au dezinfectat de către o firmă au-
torizată școlile și grădinițele de pe 
raza comunei. 

l pentru că suntem în Postul Paștelui 
și mulți cetățeni merg la Biserică, s-
au dezinfectat, de asemenea, și bise-
ricile din satele comunei 

l Au fost identificate în primă etapă 
persoanele vulnerabile și care au ne-
voie de susținerea administrației lo-
cale în cazul izolării voluntare la do-
miciliu. Astfel, avem în momentul 
de față, 17 martie 2020, în comună 
un număr de 513 persoane încadrate 
în diverse grade de handicap. Aces-
tea vor fi monitorizate și sprijinite 
să-și procure cele necesare. Pentru 
persoanele care nu se pot deplasa, 
vom asigura aprovizionarea și trans-
portul către unitățile medicale dacă 
situația o va impune. Totul în 
condiții de maximă securitate sani-
tară. 

l în cazul în care situația o impune vor 
fi identificate și alte categorii de per-
soane vulnerabile precum bătrâni cu 
deficiențe locomotorii și fără sprijin 
din partea familiei pentru a-i ajuta în 
aprovizionarea cu produsele alimen-
tare de bază. 

l programul cu publicul la instituțiile 
Primăriei a fost suspendat complet 
pentru perioada următoare. Astfel, 
corespondența se poate face telefo-
nic sau prin mijloacele electronice de 
comunicare care sunt disponibile pe 
pagina de Facebook a Primăriei Mi-
roslava 
Odată cu decretul prezidențial prin 

care a fost declarat stare de urgență, in-
trăm într-o nouă etapă în care trebuie să 
fim foarte atenți și organizați. Este im-
portant să vă păstrați calmul și respon-

sabilitatea, să sporiți normele de igienă 
și izolare socială cât mai mult posibil - 
în felul acesta evitați să vă infectați cu 
noul virus și, poate mai important, să 
nu-l transmiteți părinților și bunicilor 
care sunt mai vulnerabili în cazul unei 
eventuale îmbolnăviri. De asemenea, 
este foarte important să vă informați 
doar din sursele credibile și să 
respectați întocmai recomandările ofi-
ciale pentru a nu vă risca sănătatea sau 
a nu fi în situația de a fi penalizați de 
lege. 

În toată această perioadă VOM 
FACE TOT CE TREBUIE pentru a asi-
gura securitatea locuitorilor comunei.  

Poliția locală, împreună cu structu-
rile statului verifică în permanență per-
soanele aflate în izolare la domiciliu de 
pe raza comunei. În prezent, 17 martie 
2020, avem 19 persoane izolate (7 în 
Miroslava, 6 în Uricani, 4 în Găureni și 
2 în Valea Adâncă). 

În paralel, s-a trecut la acțiuni de 
dezinfecție a parcurilor de joacă pentru 
copii, școlile din comună, sala de sport, 
microbuzele școlare, vestiarele sportive 
și toate celelalte spații publice din co-
mună, inclusiv spațiile din Primăria Mi-
roslava. 

Mai mult, pentru a proteja cetățenii 
și funcționarii, s-a decis limitarea acce-
sului în clădirea Primăriei, reguli stricte 
de igienă precum și monitorizarea 
distanței de siguranță dintre cetățenii 
aflați în sediul Primăriei. Tot ca măsură 
de prevenție, începând de luni 16 mar-
tie s-a instituit o rotație a salariaților 
care lucrează la ghișeele de relații cu 
publicul. 

Vă vom ține constant la curent cu re-
gulile pe care trebuie să le respectați 
pentru a trece cu bine peste această pe-
rioadă dificilă! Suntem aici pentru 
dumneavoastră! Aveți încredere!

Măsuri de PROTECŢIE împotriva 
CORONAVIRUS la Miroslava
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Având în vedere evoluția situației epi-
demiologice internaționale determinată de 
răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 
la nivelul a peste 150 de țări, în care aprox-
imativ 160.000 de persoane au fost infec-
tate și peste 5.800 au decedat, precum și de-
clararea „Pandemiei“ de către Organizația 
Mondială a Sănătății, la data de 11.03.2020, 
și luând act de evoluția situației epidemio-
logice pe teritoriul României și de evalu-
area riscului de sănătate publică pentru pe-
rioada imediat următoare, care indică o 
creștere masivă a numărului de persoane in-
fectate cu coronavirusul SARS-CoV-2, 
Președintele României, domnul Klaus Io-
hannis, a semnat luni, 16 martie a.c., decre-
tul privind instituirea stării de urgență pe 
teritoriul României. 

Starea de urgență se poate impune pe o 
perioadă de cel mult 30 de zile și prevede 
măsuri excepționale economice sau de or-
dine publică. Măsura este reglementată de 
articolul 93 din Constituției României, dar 
și de Ordonanța de urgență Nr.1/1999.   

Potrivit Ordonanței de urgență nr. 
1/1999 „starea de asediu și starea de 
urgență sunt măsuri excepționale care se in-
stituie în cazuri determinate de apariția 
unor pericole grave la adresa apărării țării 
și siguranței naționale sau a democrației 
constituționale ori pentru prevenirea, lim-
itarea și înlăturarea urmărilor unor dezas-
tre“. 

Decretarea stării de urgență se face, con-
form legii, pentru o durată de 30 de zile. 
Dar, în funcție de evoluția situațiilor de 
pericol, președintele României, cu 
încuviințarea Parlamentului, poate prelungi 
durata stării instituite și poate extinde sau 
restrânge aria de aplicare a acesteia. 

Conform articolului 7 din OUG nr.1/ 
1999, la instituirea stării de asediu sau a 
stării de urgență, unele atribuții ale 
administrației publice centrale și locale, 
legate de aplicarea dispozițiilor art. 20 din 
prezenta ordonanță de urgență, trec în 
competența autorităților civile și militare, 
prevăzute în decretul de instituire a stării de 
asediu sau de urgență, de exemplu la 
nivelul comunei Miroslava, conform Art. 1 

din decret, Poliția Locală se va subordona 
operațional Ministerului Afacerilor Interne 
pe perioada stării de urgență. 

Totodată, autoritățile civile ale 
administrației publice centrale și locale de 
specialitate continuă exercitarea atribuțiilor 
care nu au fost transferate autorităților mil-
itare și au obligația de a acorda sprijin 
autorităților militare. 

Principalele prevederi ale decretului 
prezidențial sunt: 
l școlile și universitățile vor fi închise 

pentru protejarea copiilor, elevilor și 
studenților. 

l se pot plafona prețurile la medicamente 
și aparatură medicală, la alimentele de 
strictă necesitate și la serviciile de utili-
tate publică, cum ar fi energia electrică 
și termică, gaze, alimentare cu apă, 
salubritate, carburanți 

l se va asigura continuitatea tuturor ser-
viciilor de utilitate publică, precum și 
funcționarea optimă a sistemului ener-
getic național 

l se vor stabili măsuri de sprijinire pentru 
persoanele izolate la domiciliu 

l angajații și familiile acestora din sec-
toarele economice a căror activitate este 

afectată sau chiar oprită total sau parțial 
pe perioada stării de urgență vor benefi-
cia de protecție socială 

l se introduce posibilitatea ca, în institu -
țiile și autoritățile statului și în societățile 
cu capital privat, acolo unde se poate, să 
se lucreze la domiciliu sau în regim de 
telemuncă 

l în structurile Ministerului Afacerilor In-
terne, în unitățile sanitare și în serviciile 
de asistență socială să se poată angaja 
fără concurs personalul necesar pentru a 
suplimenta nevoile medicale 

l se va dispune asigurarea sumelor nece-
sare în bugetul Ministerului Sănătății 
pentru achiziționarea de materiale, 
echipamente și medicamente în perioada 
pandemiei prin procedura de achiziție 
directă 

l simplificarea procedurilor de decontare 
și alocare a banilor, astfel încât în dome-
niul sanitar să se poată realiza rapid toate 
operațiunile necesare. 

l suspendarea efectuării controalelor la 
angajatori, de către Inspectoratele Teri-
toriale de Muncă 

l activitatea de judecată va continua doar 
în cauzele de urgență deosebită. 

Starea de urgență va fi instituită pentru 
o perioadă de 30 de zile și va produce 
efecte benefice imediate în finanțarea 
directă și rapidă a cheltuielilor în domeniul 
sanitar. În situația în care ne aflăm, este 
necesar să impunem starea de urgență EX-
CLUSIV pentru prevenirea, limitarea și 
înlăturarea efectelor nocive în cazul coron-
avirusului. 

Starea de urgență face posibilă alocarea 
de noi resurse importante pentru ges-
tionarea crizei privind coronavirusul. Ast-
fel, va exista posibilitatea de a aloca mai 
mulți bani domeniului sănătății, mai mulți 
bani pentru medicamente, mai mulți bani 
pentru aparatura medicală absolut necesară. 
Se vor putea realiza achiziții necesare pre-
venirii îmbolnăvirii și salvării de vieți într-
un timp mult mai scurt, în lupta cu coron-
avirusul . 

Regulile prevăzute în decretul privind 
instituirea stării de urgență trebuie respec-
tate cu strictețe de fiecare român în parte, 
iar informațiile trebuie luate exclusiv de la 
autoritățile statului român.  

Criza actuală poate fi depășită doar dacă 
fiecare român dovedește că este un bun 
cetățean și respectă întocmai indicațiile 
autorităților. Respectarea regulilor înseam -
nă că îți protejezi familia și pe toți cei dragi! 

 
Sursa: https://www.presidency.ro/ 

Ce înseamnă STAREA DE URGENŢĂ în România

CE TREBUIE SĂ ȘTIŢI DESPRE NOUL CORONAVIRUS (Covid-19)
10 elemente comportamentale 

care trebuiesc urmate: 
1. Spălați-vă mâinile de multe ori; 
2. Evitați contactul cu persoane care sunt 

suspecte de infecții respiratorii acute; 
3. Nu vă atingeți ochii , nasul și gura cu 

mâinile; 
4. Acoperiți-vă gura și nasul dacă strănutați 

sau tușiți; 
5. Nu luați medicamente antivirale și nici 

antibiotice decât în cazul în care va pre-
scrie medicul; 

6. Curățați toate suprafețele cu 
dezinfectanți pe bază de clor sau alcool; 

7. Utilizați masca de protecție doar în cazul 
in care suspectați că sunteți bolnav sau în 
cazul în care acordați asistență per-
soanelor bolnave; 

8. Produsele „MADE in CHINA“ sau pa-
chetele primite din China nu sunt pericu-
loase; 

9. Sunați la 112 dacă aveți febră, tușiți sau 
v-ați întors din China sau zonele in 
carantina din Europa de cel puțin 14 zile; 

10. Animalele de companie nu transmit 
coronavirus. 

1. Spălați-vă mâinile de multe ori 
Spălarea și dezinfectarea mâinilor sunt 

acțiuni decisive pentru a preveni infecția. 
Mâinile se spală cu apă și săpun cel puțin 20 
de secunde. Dacă nu exista apă și săpun, 
puteți folosi un dezinfectant pentru mâini pe 
bază de alcool de 60%. 

Spălarea mâinilor elimina virusul. 

2. Evitați contactul cu persoane care 
sunt suspecte de infecții respiratorii acute 

Mențineți distanța de cel puțin 1 metru 
între dumneavoastră și alte persoane, în spe-
cial când acestea tușesc, strănută sau au 
febră, deoarece picăturile de salivă pot trans-
mite virusul de la o distanță apropiată. 

3. Nu vă atingeți ochii , nasul și gura cu 
mâinile 

Virusul se transmite mai ales pe cale res-
piratorie, dar poate intra în corp prin ochi, 
nas și gură, astfel evitați atingerea dacă nu 
v-ați spălat bine mâinile. 

Mâinile intră în contact cu suprafețele 
contaminate de virus răspândindu-se în tot 
corpul . 

4. Acoperiți-vă gura și nasul dacă 
strănutați sau tușiți 

Dacă aveți infecție respiratoare acută, 
evitați apropierea de alte persoane, tușiți cu 
gura acoperită sau într-un șervețel de preferat 
de unică folosință, purtați mască de protecție 
și spălați mâinile. Dacă in momentul în care 
tușiți vă acoperiți gura cu mâinile ,puteți 
contamina obiecte sau persoane cu care 
veniți în contact. 

5. Nu luați medicamente antivirale și 
nici antibiotice decât în cazul în care vă 
prescrie medicul 

Momentan, nu există cercetări științifice 
care evidențiază ca folosirea medicamentelor 
antivirale, pot preveni infectarea cu noul 
coronavirus (Covid-19). Antibioticele 
funcționează doar împotriva bacteriilor, nu 
împotriva virusului. 

Covid-19 este un virus, deci nu se 
utilizează antibiotic ca și metodă de pre-
venire sau tratament, decât în cazul în care 
se constată și o infecție bacteriană. 

6. Curățați toate suprafețele cu 
dezinfectanți pe bază de clor sau alcool 

Dezinfectanții chimici ce pot ucide noul 
coronavirus (Covid-19), sunt dezinfectanți 
ce conțin, clor, înălbitori, solvent, etanol de 
75%, acid paracetic și cloroform. Medicul și 
farmacistul dumneavoastră vor ști ce să re-
comande. 

7. Utilizați mască de protecție doar în 
cazul în care suspectați că sunteți bolnav 
sau în cazul în care acordați asistență per-
soanelor bolnave 

Organizația Mondială a Sănătății, reco -
man dă folosirea măștii de protecție doar în 
cazul în care suspectați că ați fost contaminat 
cu noul coronavirus, și prezentați simptome 
de tuse, strănut, sau în cazul in care acordați 
asistență unei persoane care este suspectă de 
a fi infectată cu noul coronavirus. (O călătorie 
recenta în China sau zonele în carantina din 
Europa, cu simptome respiratorii). 

UTILIZAREA MĂȘTII DE PROTEC -
ȚIE – ajută și limitează răspândirea virusului 
dar trebuie să fie folosită împreună cu cele-
lalte măsuri de igienă printre care spălarea 
mâinilor pentru cel puțin 20 de secunde. Nu 
este necesar a se folosi măști de protecție 
suprapuse una peste alta. 

8. Produsele MADE in CHINA sau pa-
chetele primite din China nu sunt pericu-
loase 

Organizația Mondial a Sănătății a declarat 
că persoanele care primesc pachete din 
China nu se supun nici unui risc de a se con-
tamina cu noul coronavirus, deoarece acesta 
nu trăiește mult timp pe suprafețe . Până în 
prezent nu există nici o dovadă că pro-
dusele/obiectele produse în China pot trans-
mite noul coronavirus (Covid-19).  

9. Sunați la 112 dacă aveți febră, tușiți 
sau v-ați întors din China sau zonele in 
carantina din Europa de cel puțin 14 zile 

Perioada de incubație a noului coron-
avirus, este cuprins intre 1 și 14 zile. Daca 
v-ați întors dintr-o călătorie din China sau 
zonele in carantina din Europa de mai puțin 
de 14 zile sau ați intrat în contact cu per-
soane care s-au întors din China sau zonele 
in carantina din Europa de mai puțin 14 zile 
și aveți febră, tușiți, prezentați dificultate res-
piratorie, dureri musculare și stări de 
oboseală, sunați la 112 pentru a primi 
informații necesare. Purtați mască de 
protecție dacă intrați în contact cu alte per-
soane, folosiți șervețele de unică folosință și 
spală bine mâinile. 

10. Animalele de companie nu transmit 
coronavirus 

În acest moment nu există dovezi că ani-
malele de companie, câini și pisici pot fi in-
fectate de virus. În orice caz, trebuie să ne 
spălăm tot timpul mâinile cu apă și săpun 
după ce intrăm în contact cu animalele de 
companie. 

Sursa: Guvernul României/ 
Ministerul Sănătății 
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„Insist să aduc la cunoștința 
cetățenilor că odată ce am 
devenit o țară europeană și ne-
am asumat obiectivele de mediu 
europene, am luat la pachet și 
obligațiile derivate din această 
calitate.“ 

ReporteR: Doamnă Corina 
Daraba nă, sunteți responsabilă al 
domeniului „Mediu“, în cadrul 
aparatului de specialitate al primaru-
lui comunei Miro slava. Problemele de 
mediu, cu tot ce înseamnă acest capi-
tol, sunt o vulne rabilitate a momentu-
lui care creează probleme tuturor 
administra țiilor publice. Cum este la 
Miroslava? 

Corina Darabană: Avem o comună 
mare și frumoasă, o comună care s-a 
dezvoltat foarte mult în ultimii ani din 
toate punctele de vedere: demografic, 
social, infrastructură de drumuri, aduc -
țiune de apă și canal etc. Evident, ex -
ponențial au crescut și problemele. 
Cineva spunea la o întâlnire cu respon-
sabilii de mediu din țară, că expresia 
„distrugerea mediului“ nu prea are co-
respondent în realitate, deoarece mediul 
în sine nu se distruge, el se schimbă, 
capătă alte forme, alte dimensiuni, se 
transformă. Cine se distruge în schimb, 
este viața însăși; ea e pe cale de 
dispariție, pentru că noi, în mod delib-
erat parcă, distrugem sistematic toate 
condițiile propice vieții; și facem asta cu 
așa o râvnă și cu așa un dispreț, încât 
riscăm ca acel „sfârșit“ pe care îl tot 
propovăduiesc unii sau alții să fie mult 
mai aproape decât ne închipuim. 

R: Totuși, particularizând la co-
muna Miroslava, care sunt prob-
lemele și cum pot fi ele rezolvate? 

C.D.: Mă refer astăzi la problemele 
de rezolvarea cărora sunt direct răspun -
zătoare și una dintre ele ar fi cea a de -
șeurilor. Reducând dimensiunile prob-
lemelor la arealul nostru comun, aș vrea 
să explic cetățenilor cât de clar pot, cum 
stau lucrurile organizatoric vorbind și ce 
putem face și noi autoritatea locală și 
cetățenii, ca lucrurile să se desfășoare 
firesc și să ajungem unde ne dorim cu 
toții: să avem un mediu de viață sigur și 
curat. 

Știți probabil că din luna iulie 2019 a 
început și în comuna noastră imple-
mentarea Sistemului de Management In-
tegrat al Deșeurilor. Acest proiect a fost 
conceput acum ceva vreme de către 
reprezentanții Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară pentru Salubritate Iași, 
asociație din care fac parte toate co-
munele și orașele din județul Iași, mai 
puțin municipiul Iași. Proiectul este 
parțial finanțat cu fonduri europene, ceea 
ce înseamnă că trebuie implementat 
exact în forma pentru care s-a obținut 
finanțarea. Prin urmare, ADIS a organi-
zat două licitații pentru implementarea 
acestui proiect: una pentru activitatea de 
colectare, transport și depozitare a 
deșeurilor, pe fracții, și una pentru ex-
ploatarea stațiilor de transfer și a gropii 
ecologice de la Țuțora. 

Câștigătoare a primei licitații a fost 
S.C.Girexim Universal S.A., firmă care 
în conformitate cu caietul de sarcini, 
operează în întreg județul, mai puțin mu-
nicipiul Iași, și este autorizată pentru 
colectarea deșeurilor menajere, a fracției 
reciclabile și a deșeurilor de construcții 
și/sau renovări. 

În ce privește câștigătoarea licitației 
pentru exploatarea stațiilor de transfer și 
a gropii ecologice, aceasta este un con -
sorțiu format din mai multe firme. 
Deoarece timpul scurs între finalizarea 
investiției și stabilirea câștigătorilor 
celor două licitații a fost destul de lung, 
din cauza numeroaselor contestații, parte 
din aparatura aferentă stațiilor de trans-
fer și gropii ecologice a expirat 
funcțional (filtre biologice, mecanice 
etc.) și înainte de preluarea lor de către 
câștigătorul licitației a trebuit să se facă 
o revizie generală. Acest lucru este în 
desfășurare și în curând operatorul își va 
prelua instalațiile. Până atunci, partea de 
depozitare este preluată de către 
S.C.SALUBRIS S.A., în condițiile im-
puse de ADIS Iași. 

R: Cum se vor derula concret ac -
țiunile de colectare și transport a deșe -
urilor reciclate și menajere? 

C.D.: În acest proiect SMID, de care 
vă spuneam, a fost prevăzut ca fracția de 
gunoi menajer să se ridice de la poarta 
fiecărei gospodării în parte, iar fracția 
reciclabilă (plastic, hârtie, carton, metal 
și sticlă, să fie depozitată de către 
cetățeni în cele 43 de puncte de colectare 
puse la dispoziția cetățenilor comunei 
noastre și să fie ridicată de către operator 
bilunar (hârtie, carton, plastic, metal) și, 
o dată la două luni, sticla. 

Deși cele 43 de module pentru fracția 
reciclabilă au fost montate în satele com-
ponente ale comunei, s-a dovedit în 
practică, că cetățenii nu sunt pregătiți, nu 
sunt dispuși să colecteze selectiv 
deșeurile. Astfel, aceste puncte s-au 
dovedit, după cum ne semnalau și 
cetățenii, „adevărate focare de infecție“ 
pentru că acolo se depuneau de la piese 
de mobilier la deșeuri de construcții, 
numai ce scria pe modul, nu. 

Am încercat să supraveghem zonele, 
să amendăm contravenienții, să 
informăm oamenii prin toate mijloacele 
de care am dispus - ziar local, site-ul 
primăriei, flyere, autocolante, somații, 

acțiuni informative cu elevii și acțiuni de 
salubrizare, despre modul de selecție și 
de colectare a deșeurilor, despre ce și 
cum se selectează, însă acțiunile noastre 
nu au avut prea mare succes. Prin ur-
mare, la cererea foarte multor cetățeni 
am desființat acele puncte de colectare, 
în sensul că le-am reamenajat pe lângă 
zonele aglomerate de blocuri și am con-
vins operatorul să încercăm un nou 
proiect pilot: în patru dintre cele mai 
aglomerate sate (Valea Adâncă, Horpaz, 
Miroslava și Ciurbești) să colecteze 
fracția reciclabilă, toată la un loc, cu o 
mașină, și fracția de deșeu menajer cu o 
alta, în ziua în care se ridică gunoiul 
menajer din fiecare sat. Practic, cetățenii 
trebuie să scoată la limita proprietății 
două recipiente - unul cu gunoi menajer 
și altul cu fracția reciclabilă. Trebuie să 
precizez că deocamdată, cel puțin, nu 
există bugetare pentru alt tip de 
recipienți, asta pentru că practic în 
proiect aceste recipiente au fost asigu-
rate(acele module), dar s-au dovedit a nu 
fi o soluție bună. Dacă după finalizarea 
proiectului pilot, în aprilie, se va con-
stata că procentul de reciclabil a crescut, 
vom încerca o rectificare bugetară pentru 
pubele speciale, însă vă rog să nu o luați 
ca pe o promisiune. Până atunci, dacă 
fiecare respectă condițiile de selectare, 
adică dacă clătește recipientele de plastic 
sau sticlă, dacă nu pune la reciclabil car-
toanele sau cutiile cu resturi de mâncare, 
vă asigur că nu există motive ca sacii în 
care depozităm reciclabilul să fie rupți 
de câini. De asemenea, vom încerca să 
extindem acest proiect pilot prin care 
ridicăm și fracția reciclabilă de la poarta 
fiecărei gospodării și la celelalte sate 
componente ale comunei. 

R: Comuna Miroslava este foarte 
mare și numărul gospodăriilor crește 
de la lună la lună. Cum evoluează în 
declarațiile cetățenilor această crește -
re? Mai concret, cetățenii declară 
corect numărul de persoane din gos -
po dărie? 

C.D.: N-aș fi vrut să spun lucrul 
acesta și nici nu vreau să credeți că mă 
plâng, însă trebuie să mai spun un lucru, 
care nu prea ne face cinste: majoritatea 
gospodăriilor din comună nu declară 
numărul real de persoane care locuiesc 
la adresa respectivă. Afirm aceste lucruri 
luând în calcul cantitatea de deșeuri care 
se ridică de pe teritoriul comunei, canti-
tate care este mult, mult peste cantitatea 
calculată statistic pe cap de locuitor/zi, 
precum și declarațiile vecinilor care ne 
sesizează vis-a-vis de acest lucru. Mai 
vreau să precizez că cetățenilor care nu 
au depus declarația de salubritate, dar 
sunt înscriși în registrul agricol al co-
munei, li s-a impus aceasta taxă și pe 
anul 2019, ținând cont de înscrisurile din 
registrul agricol. Consiliul Local Miro -
slava a adoptat anul trecut o hotărâre 
prin care limitează numărul plătitorilor 
dintr-o familie la 5, tocmai pentru a veni 
în sprijinul familiilor cu mulți membri. 
Mai trebuie precizat că nu sunt scutiți de 
la plata acestei taxe copiii, indiferent de 
vârstă. Dacă luăm în calcul doar 
pamperșii folosiți pentru aceștia, aveți o 
explicație plauzibilă. 

Insist să aduc la cunoștința cetățenilor 
că odată ce am devenit o țară europeană 
și ne-am asumat obiectivele de mediu 
europene, am luat la pachet și obligațiile 
derivate din această calitate. Adică, ne-
am asumat, de exemplu, ca în anul 2020 
să selectăm 50% din cantitatea de 
deșeuri colectată. Dacă nu îndeplinim 
acest obiectiv, plătim din bugetul 
primăriilor 50 lei pentru fiecare tonă de 
deșeu pe care ar fi trebuit să o selectăm. 
La momentul actual, procentul de 
colectare selectivă este sub 12%. Dacă 
lunar se ridică o cantitate de aprox. 600 
to/lună, socotiți dvs. cam ce sume uriașe 
avem de plătit. După părerea mea, 
aceștia sunt bani aruncați, bani pe care i-
am putea folosi în scopuri mai concrete 
și mai folositoare. 

R: Doamnă Corina Darabană, un 
capitol prevăzut de lege, dar prea puțin 

Corina Darabană: protejarea mediului este o
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respectat, este autogospodărirea 
cetățenilor. 

C.D.: Da, o altă problemă este cea a 
autogospodăririi. Este stipulat în lege 
(21/2002 privind gospodărirea localită -
ților rurale și urbane, la articolul 10): 

„Cetățenii au obligația să asigure  
a) întreținerea și curățenia locuințelor 

pe care le dețin în proprietate sau cu 
chirie, a anexelor gospodărești, a curților 
și împrejmuirilor acestora; 

b) curățarea fațadelor locuințelor și a 
altor construcții amplasate la frontul 
străzii, tencuirea și zugrăvirea periodică 
a acestora, potrivit măsurilor stabilite de 
consiliile locale; 

e) menținerea curățeniei pe trotuare, 
pe partea carosabilă a străzii sau a dru-
mului, pe porțiunea din dreptul gospo -
dăriei și a locurilor de parcare pe care le 
folosesc; 

f) îndepărtarea zăpezii și a gheții de 
pe trotuarele din dreptul imobilelor în 
care locuiesc sau pe care le folosesc în 
alte scopuri; 

g) păstrarea curățeniei pe arterele de 
circulație, în piețe, târguri și oboare, în 
parcuri, locuri de joacă pentru copii și în 
alte locuri publice; 

h) respectarea măsurilor stabilite de 
consiliile locale și județene pentru asig-
urarea igienei publice și a curățeniei în 
localități; 

i) depozitarea reziduurilor menajere și 
a gunoaielor numai în locurile special 
amenajate de autoritățile administrației 
publice locale; 

j) curățarea mijloacelor de transport la 
intrarea acestora pe drumurile publice.“ 

În activitățile de pe teren am auzit 
fraze de genul „să vină cei de la 416 

(Legea privind asigurarea venitului 
minim garantat) să curețe spațiul din fața 
curții mele, sau rigola, sau trotuarul etc“. 
Vreau să vă spun că dincolo de faptul că 
este o obligație legală și morală, ceea ce 
se stipulează în această ordonanță refer-
itoare la autogospodărire, în luna febru-
arie, de exemplu, în comuna noastră mai 
beneficiau de prevederile Legii 416/ 
2000 doar 9 persoane, care în total aveau 
de efectuat aproximativ 100 ore de 
muncă. Cum ar putea să facă față la un 
așa nivel de muncă necesar în comuna 
noastră? Trebuie să conștientizăm că 
fiecare trebuie să facă locul în care 
trăiește cât mai curat și mai frumos. 

Am mai auzit și fraze de genul „de ce 
mă puneți să fac curat în fața curții sau 
să fac șanț, dar nu ați tras apă, canalizare 
nu avem...“ De ce să condiționăm lu-
crurile astfel? Vă asigur că tot aparatul 
de specialitate al primarului comunei 
Miroslava face tot ce poate în sensul 
îmbunătățirii vieții noastre, a tuturor. 
Majoritatea colegilor mei locuiesc în 
comună și sunt interesați direct de 
creșterea gradului de confort al 
populației, însă lucrurile nu depind de 
noi în cea mai mare măsură. 

Încet, încet primăvara își face simțită 
prezența și aduce cu ea o altă problemă: 
deșeurile vegetale. Toată lumea își curăță 
pomii, grădinile și, inevitabil, rezultă niște 
deșeuri vegetale. Ca să scape de aceste 
deșeuri, cei mai mulți le incendiază – 
lucru total interzis pentru că gradul de 
poluare din zona metropolitană, din care 
facem parte, a crescut îngrijorător. Alții 
le abandonea ză, pur și simplu, la mar-
ginea proprietății sau, mai rău, pe 
terenurile din apropierea caselor. Aproape 

că nu există stradă din comună pe care să 
nu găsim astfel de deșeuri, deși am spus 
în nenumărate rânduri, am publicat în ziar 
și pe site-ul primăriei, că primăria a pus 
la dispoziția cetățenilor platforma de 
gunoi de grajd de la Balciu, pentru a de-
pozita aceste deșeuri vegetale, pe care ul-
terior le vom toca și le vom amesteca cu 
gunoiul de grajd în vederea realizării de 
compost. Vă aducem la cunoștință încă o 
dată că singura modalitate corectă de ges-
tionare a acestor deșeuri vegetale este de-
pozitarea la platforma sus menționată și 
că depozitarea este gratuită. Dacă aveți cu 
ce le transporta, este perfect, dacă nu, 
primăria vă pune la dispoziție transport 
contra cost, prin S.C. Servicii Publice 
Miroslava S.R.L.  

R: Colaborați și cu poliția locală, 
responsabilă pe partea de mediu? 

C.D.: De la începutul acestui an, 
colegul meu responsabil de mediu din 
cadrul Poliției Locale Miroslava a apli-
cat în jur de 70 de amenzi, doar pe prob-
leme de mediu, iar Garda de Mediu Iași 
a sancționat unul dintre dezvoltatorii din 
comună pentru depozitări de deșeuri 
diferite (menajer, plastic, construcții) pe 
terenul proprietate privată, pe care 
intenționa să le acopere cu pământ și 
apoi să construiască locuințe. Nu vreau 
să cred că această măsură a amendării 
este singura soluție pentru a convinge 
cetățenii să respecte legea. 

Prin urmare, nu mai incendiați 
deșeurile de nici un fel și nu mai 
abandonați deșeurile vegetale la întâm-
plare! Nu vreau să sune ca o amenințare, 
dar chiar suntem hotărâți să sancționăm 
persoanele care nu vor să respecte nicio 
lege, nici pe cea de bună cuviință. 

R: O altă problemă dificilă și sen -
sibilă totodată, pe care doresc să o 
abordăm, este aceea a cățeilor fără 
stăpân. Nici Miroslava nu face 
excepție, mai ales că este o comună 
mare, cu 13 sate, și o întindere foarte 
mare. 

C.D.: Da, este o situație dificilă pe 
care o avem în atenție și de care ne 
preocupăm de mult timp: problema 
câinilor vagabonzi sau a celor cu stăpâni 
iresponsabili. Poate sună dur, dar mare 
parte dintre concetățenii noștri se 
comportă ca în evul mediu, vis a vis de 
animale. Adică nu își permit să crească 
mai mult de un exemplar, dar îl lasă să 
se înmulțească necontrolat și omoară/ 
aruncă puii. Aceștia ajung în stradă, în 
cel mai bun caz, și îngroașă rândurile 
câinilor fără stăpân, care ne complică 
viețile tuturor. De săptămâna trecută am 
început o campanie de inventariere a 
câinilor din comună. În prima fază se 
inventariază câinii cu stăpân, se înști -
ințează cetățenii asupra obligației de a-i 
steriliza și a-i microcipa. După fi-
nalizarea acestei etape, vom intensifica 
acțiunile de prindere a câinilor fără mi-
crocip. Dacă printre câinii lăsați liberi pe 
străzi vor fi prinși și câini care aparțin 
unor cetățeni, stăpânii lor vor fi 
amendați pentru că îi lasă nesupra -
vegheați. Colegii mei de la padoc fac pe-
riodic și campanii gratuite de sterilizare, 
ultima fiind chiar în perioada 28.02-
01.03.2020. Vă rugăm să participați 
activ la aceste campanii, să vă sterilizați/ 
microcipați câinii și să ne ajutați să vă 
ajutăm! 

 
Mona POPOVICI

Statistica incendiilor din ultimii ani 
arată că în perioada februarie-iulie, în 
România, se înregistrează cel mai mare 
număr de arderi necontrolate ca urmare 
a acțiunilor de igienizare a terenurilor 
de vegetația uscată, prin folosirea focu-
lui deschis. În unele cazuri, cetățenii 
ard miriștile, resturile menajere ori 
vegetația uscată în condiții de vânt ori 
amplasând grămezile ce urmează a fi 
distruse prin ardere în apropierea 
șurilor, adăposturilor de animale sau fu-
rajelor, ceea ce conduce la propagarea 
rapidă a focului la gospodării și anexele 
acestora, înregistrându-se pagube mari.  

„În ciuda faptului că încercăm cu 
toate resursele umane și materiale să 
gestionăm cât mai bine situația 
prevenției acestei pandemii în toate 
satele comunei, în cursul zilei de 17 
martie, ne-am confruntat cu patru in-
cendii de vegetație scăpate de sub con-
trol de către niște cetățeni iresponsabili, 
astfel încât a trebuit să intervenim în 
patru rânduri cu autospeciala de pom-
pieri. Vă rugăm să evitați incendierea 
resturilor vegetale pentru a evita o 
tragedie pe teritoriul comunei. Vom da 
amenzi drastice pentru cei care nu 
respectă această regulă. În plus, polu-
area aerului în perioada aceasta în care 
circulă un virus respirator agresiv este 
un atentat la sănătatea tuturor 
cetățenilor!“ a declarant Dan Niță, pri-
marul comunei Miroslava. 

Utilizarea focului deschis pentru 
arderea miriștilor, vegetației uscate și 

resturilor vegetale este prevăzută în 
Normele generale de apărare împotriva 
incendiilor și în Ordinul comun al min-
istrului internelor și reformei adminis-
trative și al ministrului agriculturii și 
dezvoltării rurale nr. 576/605/2008, 
publicat în Monitorul Oficial nr.661 din 
22.09.2008.  

Persoanele fizice și juridice care 
desfășoară activități de ardere a 
miriștilor, stufului, vegetației ierboase, 
gunoaielor, deșeurilor și altor material 
combustibile, au obligativitatea 
respectării prevederilor reglementărilor 
în domeniu, conform actelor normative 
mai sus menționate, astfel:  
l arderea resturilor vegetale, gunoa -

ielor, deșeurilor și altor materiale 
combustibile se face în locuri special 
amenajate ori pe terenuri pregătite, 
cu luarea măsurilor ce se impun pen-
tru împiedicarea propagării focului 
la vecinătăți, asigurându-se suprave -
gherea permanentă a arderii, precum 
și stingerea jarului după terminarea 
activității; 

l arderea miriștilor se face numai după 
luarea măsurilor ce se impun pentru 
împiedicarea propagării focului la 
vecinătăți, asigurându-se supraveg-
herea permanentă a arderii; 

l distrugerea prin ardere a deșeurilor, 
resturilor menajere și vegetației us-
cate se efectuează cu respectarea 
prevederilor din O.G. nr. 195/2005 
modificată și aprobată prin Legea nr. 
265 / 2006 privind protecția mediu-

lui care se referă la obligativitatea 
obținerii acceptului Agenției de 
Protecția Mediului;  

l arderea resturilor vegetale, gunoaie -
lor, deșeurilor și miriștilor se execută 
numai pe baza permisului de lucru 
cu foc pe timp de zi, după ce a fost 
informat în prealabil Serviciul Vol-
untar pentru Situații de Urgență din 
localitate; - 

l emiterea permisului de lucru cu foc 
se eliberează prin grija primarului 
prin Șeful Serviciului Voluntar pen-
tru Situații de Urgență; 

l este interzisă folosirea focului de-
schis pe teritoriul ariilor naturale 
protejate. 

 
Șef S.V.S.U. 
Ioan Petrilă

Atenţie la arderile necontrolate de vegetaţie!

responsabilitate comună, administraţie și cetăţeni!
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Proiectul de finanțare în valoare de 
500.000 EURO, depus pe POCU Axa 
prioritară 6, Prioritatea de investiție 10i, 
Obiectiv specific 6.14 creșterea 
participării la programe de învățare la 
locul de muncă a elevilor și ucenicilor 
din învățământul secundar și terțiar 
non-universitar, cu accent pe sectoarele 
economice cu potențial competitiv 
identificate conform SNC și din 
domeniile de specializare inteligentă 
conform SNCDI ce are că beneficiar di-
rect Liceul Tehnologic Agricol „M. 
Kogălniceanu“ Miroslava a fost de-
clarat eligibil. 

Proiectul prevede organizarea şi 
derularea stagiilor de practică pentru 
181 de elevi in învățământul ISCED 2-
4, implică recrutarea, implicarea și 
menținerea în proiect a grupului țintă, 
programarea stagiilor de practica, 
desfășurarea, monitorizarea și evalu-
area rezultatelor obținute de elevi și de 
partenerii de practică. 

Menținerea grupului țintă se va real-
iza prin acordarea de burse pentru 
fiecare persoană care a finalizat stagiul 
de practică, lansarea unui concurs de 
firme de exercițiu dotat cu 10 premii 
substanțiale, prin organizarea unor 
workshopuri pentru toți elevii 
participanți, în locații turistice atractive, 
care vor da posibilitatea consolidării 
cunoștințelor teoretice și practice în di-
verse activități pentru care elevii se 
pregătesc zi de zi. 

Proiectul câștigător de la Liceul din 
Miroslava a fost inițiat de Cornel 
Bertea Hanganu în cadrul conceptului 
Școală Fără Șomer, conceptul care stă 
la baza dezvoltării școlii profesionale 
cu practică productivă în sistem dual. 
Liceul din Miroslava a semnat un acord 
de parteneriat cu Asociația Liga de 
Utilitate Publică, partenerul Școlii Fără 
Șomeri în dezvoltarea proiectelor 
POCu pentru unitățile școlare. 

Valoarea totală a proiectului este de 
2.373.484,25 RON, și îi are ca partener 
Școala Fără Șomeri prin Asociația 

„Liga de Utilitate Publica“. Prin cadrul 
proiectului se asigură bursa pentru elevi 
în valoare de 1200 lei iar transportul și 
masa sunt decontate.  

Se vor mai acorda și 10 premii con-
curs firmelor de exercițiu de câte 4000 
lei și plăți pentru profesorii coordona-
tori. 

Dintre rezultatele preconizate ale 
proiectului menționăm un procent de 
minim 76% din numărul persoanelor 
care beneficiază de sprijin, respectiv cel 
puțin 138 persoane, vor fi persoane cer-
tificate/care și-au îmbunătățit nivelul de 
pregătire profesională urmare a sprijin-
ului primit, 39 vor fi angajați la finalul 
proiectului iar 19 urmează studii sau 
cursuri de formare la sfârșitul proiectu-
lui. 

În primele 3 luni de desfășurare a 
proiectului, se va realiza o analiză 
asupra oportunităților locale pe care 
elevii din instituțiile de învățământ se-
lectate le vor putea fructifica urmare a 
participării la activitățile proiectului, in-
titulat „Studiu de evaluare a opor -
tunităților de învățare la locul de 
muncă“. Grupului țintă care va partic-
ipa la stagiile de practică i se va oferi 
masă zilnică în locația de desfășurare a 
stagiilor de practică.  

După finalizarea stagiilor de practică 
pentru fiecare elev sau grupuri de elevi 
în parte, vor avea loc întâlniri cu 
reprezentanții întreprinderilor partici-
pante la stagiile de practică prin care să 
fie validate rezultatele programelor de 
învățare la locul de muncă. Până la 
sfârșitul proiectului vor fi analizate 
feedback-urile primite din partea 
reprezentanților întreprinderilor și ai 
instituțiilor de învățământ, se vor 
evalua rezultatele stagiilor de practică 
și se vor integra în ghidul de bună 
practică ce va fi publicat până la 
sfârșitul proiectului în cadrul activității  

Proiectul își propune să contribuie 
de asemenea la dezvoltarea de com -

pe tențe digitale pentru membrii gru -
pului țintă, în colaborare cu 
instituțiile de învățământ ce vor fi 
atrase în activi tățile proiectului. 
Această condiție este esențială în 
economia de astăzi în vederea 
asigurării competitivității și 
productivității adecvate cerințelor 
specifice societății informaționale.  

„Dorim ca viitorii angajați să iasă 
din capcana în care cad multe alte 
abordări care încearcă să integreze 
TIC în mediul educațional: nu este 
vorba doar de a lucra cu aplicații of-
fice sau de a fi capabili să își găsească 
informațiile și locul pe internet. Este 
vorba, în esență, de a crea și dezvolta 
produse folosind tehnologiile digitale 
și aplicații software specializate, pe 
care fiecare trebuie să le conștien -
tizeze în funcție de specificul viitorului 
său loc de muncă (predictibil în urma 
profesiei pentru care se pregătește 
deja), dar pe care noi ne simțim datori 
să le scoatem în evidență la modul 
general și să le explicăm clar și fun-
damentat importanța.  

Urmărim în acest mod să asigurăm 
o pregătire complexă pentru cursanții 
din proiect, în vederea dezvoltării cu 
succes a competențelor elevilor de azi, 
viitorii angajați sau antreprenori de 
mâine.“ a declarat Cornel Bertea 
Hanganu, inițiatorul proiectului.  

În perioada următoare, la Miroslava, 
se va înființa un Centru de Excelență 
privind Formarea Profesională în Sis-
tem Dual care va permite operatorilor 
economici să-și pregătească forța de 
muncă bine calificată.

Liceul din Miroslava a câștigat un proiect de finanţare pentru 
derularea stagiilor de practica, în valoare de 500.000 EURO
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Anunț 
Cabinetul Stomatologic ADENTUM, 

situat în Miroslava, în spatele Sălii de Sport angajează 

ASISTENTĂ MEDICALĂ 
Relații la telefon: 0726.529.955

Anunț 
S.C. SERVICII PUBLICE MIROSLAVA SRL oferă servicii de 

colectare a deșeurilor vegetale rezultate din toaletarea 
copacilor și lucrări specifice cu buldoexcavatorul.  

RELAȚII la telefon: 0749.837.930.

Fluorizarea profesională este pro-
cedura stomatologică cu cel mai 
bun rezultat în prevenirea cariei 
dentare. 

Când se indică o fluorizare ? 
1. La copii intre 3 și 14 ani. 
2. Pacienți care poartă aparate 

ortodontice. 
3. Pacienți cu hipersensibilitate 

dentinară 
4. Ca regulă generală după 

fiecare detartraj. 
În luna Martie oferim fluorizări 

gratuite tuturor copiilor cu vârsta 
intre 3 și 14 ani.  

Detalii și programări 0770 
821136 

 Str. Prof. Anton Nițu nr. 7A, în 
spatele Sălii de Sport din Miroslava

Program 
gratuit de 

Fluorizare la 
Clinica 

Adentum din 
Miroslava

COMUNICAT DE PRESĂ 

APIA efectuează plata ajutorului de 
stat în sectorul creșterii animalelor
Agenția de Plăți şi Intervenție pentru 

Agricultură (APIA), prin Centrele Județene, 
aduce la cuno ștința opiniei publice că 
efectuează plățile aferente ajutorului de stat în 
sectorul creșterii animalelor, pentru cererile 
depuse în luna ianuarie 2020, aferente servici-
ilor prestate în luna decembrie și trimestrul IV 
a anului 2019. 

Suma totală autorizată la plată este 
3.178.951 lei și se acordă de la bugetul de 
stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii 
și Dezvoltării Rurale, pentru un număr de 
52 de solicitanţi care au accesat această 
formă de ajutor de stat în conformitate cu 
prevederile Hotărârii de Guvern 
nr.1179/2014 privind instituirea unei 
scheme de ajutor de stat în sectorul creșterii 
animalelor, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

 
SERVICIUL RELAŢII CU 

PUBLICUL ŞI COMUNICARE

Cetățenii care sosesc pe teritoriul 
comunei Miroslava, județul Iași 
venind dinspre sau după ce au călătorit 
înainte în  altă țară unde sunt confir-
mate 500 de cazuri, au obligația de a 
intra de îndată în carantină sau în 
izolare la domiciliu, în funcție de 
zona din care vin și își vor asuma 
această responsabilitate prin com-
pletarea unei declarații de propria 
răspundere și a chestionarului, con-
form prevederilor Hotărârii nr.7 din 07 
martie 2020 a Grupului de suport 
tehnico-științific privind gestionarea 
bolilor contagioase pe teritoriul 
României, adoptată de către Ministerul 
Afacerilor Interne-Departamentul pen-
tru Situații de Urgență. 

Carantina se instituie pentru toate 
persoanele care nu prezintă simptome, 
dar care se întorc din zonele cu trans-
mitere comunitară extinsă a coron-
avirusului (COVID-19). 

Carantina va dura o perioadă de 14 
zile și va fi organizată în spații special 
amenajate, puse la dispoziție de către 
autoritatea locală, în colaborare cu 
Direcția de Sănătate Publică Iași. 

Autoizolarea se instituie pentru per-
soanele care nu prezintă simptome dar:  
l Au călătorit în ultimele 14 zile în 

regiuni/localități din zonele afectate 
de COVID-19, altele decât cele cu 
transmitere comunitară extinsă; 

l Au intrat în contact direct cu per-
soanele cu simptome și care au 
călătorit în zone cu transmitere 
comunitară extinsă; 

l Au intrat în contact direct cu per-
soanele care au fost confirmate cu 
coronavirus (COVID-19); 

l Membrii de familie ai unei persoane 
care se încadrează în una dintre 
situațiile de mai sus.  
Aceste persoane se vor autoizola la 
domiciliu pentru o perioadă de 14 
zile de la data întoarcerii din 
călătorie, respectiv de la data ultim-
ului contact cu o persoană 

simptomatică/confirmată. În acest 
timp, vor fi monitorizate de către 
medicul de familie de pe raza co-
munei Miroslava sau, în lipsa aces-
tuia, de către Direcția de Sănătate 
Publică Iași. 
Lista zonelor cu transmitere comuni -

tară extinsă și a celor afectate poate fi 
consultată online: https:// www.cnscbt. 
ro/index.php/1440-lista-zonelor-cu 
transmitere-comunitară-extinsă-si-a-
altor-zone-afectate-de-covid-19-actu-
alizare-15-03-2020/file. 

Lista se actualizează ori de câte ori 
este nevoie, pe pagina https://www.cn-
scbt.ro/ sub titulatura: „Lista zonelor 
cu transmitere comunitară extinsă și a 
altor zone afectate de COVID 19“. 

Persoanele aflate în autoizolare la 
domiciliu în comuna Miroslava, în mo-
mentul care interacționează cu echipe 
de intervenție (apă, canal, gaze, elec-
tricitate, internet/cablu/telefonie fixă, 
poștașii ) au obligația să poarte mască 
de protecție, să păstreze cât posibil o 
distanță mai mare de 2 metri sau să stea 
în altă cameră pe timpul intervenției și 
să folosească un instrument de scris 
propriu. 

Nerespectarea măsurilor impuse, 
pentru persoanele izolate la domiciliu 
pe raza comunei Miroslava, precum și 
declararea necorespunzătoa re a adevă -
rului constituie contravenție la normele 
privind prevenirea și combaterea bo-
lilor transmisibile și se sancționează de 
către reprezentanții  Direcției de Sănă -
tate Publică Iași cu amendă de la 5000-
10000 lei potrivit Hotărârii nr.857/2011 
privind stabilirea și sancționarea 
contravențiilor la normele din dome-
niul sănătății publice. 

Cetățenii care au informații referi-
toare la persoanele sosite în comuna 
Miroslava din afara țării și care nu au 
declarat acest lucru precum și despre 
persoanele care nu stau la autoizolare 
la domiciliu să anunțe la Dispensarul 
medical, Poliția Locală Miroslava sau 

la Primăria comunei Miroslava la nu-
merele de telefon : 

   l Doctor Lupașcu Georgeta: 
0232236944 (interval orar: 08:00-
15:00) 
l Doctor Popescu Anina: 

0742783944 (interval orar: 08:00-
15:00) 

l Poliția Locală Miroslava: 
0751251513 

l Primăria Comunei Miroslava: 
0752.068.862. 
Toate asociațiile de proprietari/lo-

catari de pe raza comunei Miroslava 
sunt obligate să aplice zilnic măsurile 
de dezinfecție a zonelor de acces (scări 
de bloc) cu substanțe dezinfectante pe 
bază de clor. 

Serviciul Voluntar pentru Situații de 
Urgență din cadrul  Unității Adminis-
trativ-Teritorială comuna Miroslava are 
obligația de a verifica îndeplinirea/ 
neîn deplinirea acestei măsuri. 

Pe perioada stării de urgență 
instituită de către Președintele 
României se va suspenda pe raza co-
munei Miroslava: activitatea de servire 
și consum a produselor alimentare și a 
băuturilor alcoolice și non-alcoolice 
organizată de restaurante sau alte lo-
caluri publice în spații destinate aces-
tui scop. 

Activitatea de comercializare a pro-
duselor alimentare și a băuturilor al-
coolice și non-alcoolice va fi valabilă 
pentru Societățile comerciale înregis-
trate pe raza comunei Miroslava, ce nu 
presupun rămânerea clienților în 
spațiile destinate acestui scop (maga-
zine alimentare) și intrarea unui număr 
de persoane limitată în interiorul 
spațiului, în același timp, dotarea cu 
substanțe dezinfectante pentru uzul 
clienților la intrare în spațiu comercial. 

Se prelungește termenul de vizare 
anuală a Acordului de funcționare și a 
Autorizației de funcționare la nivelul 
comunei Miroslava, de la data de 31 
martie 2020 la data de 31 iunie 2020.

Măsuri suplimentare pentru prevenirea infecţiei cu 
coronavirus (COVID-19) la nivelul comunei Miroslava
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Trupa antrenată de Cristi Po -
povici a reușit să debuteze cu 
dreptul în noul an după victoria la 
limită cu 1-0 în fața galben-ne-
grilor antrenați de Ștefan Stoica, 
CSM Ceahlăul Piatra Neamț. 
Deși plecau ca favoriți dacă e să 
ne luăm după poziția din clasa-
ment și luând în considerare că au 
pierdut doar două partide în acest 
sezon, nemțenii au fost surprinși 
de o echipă a Miroslavei motivată 
peste măsură de a învinge în 
primul joc din 2020 și cu o sete 
mare de puncte. 

Alb-albaștrii au început întâl-
nirea cu Turiță, Bacanamwo, 
Mar ti nescu, Benchea, Ichim, Cîr -
stoiu, Asofiei, Unghianu, Săvoaia, 
Florean și Obananaya, iar până la 
final au mai intrat Mocanu, Bor-
deianu și Frederic. Meciul a fost 
unul disputat cu multiple ocazii la 
ambele porți, portarii Turiță și 
Barna fiind în zile mari și reușind 
să pareze șuturile adversarilor. 

Prima jumătate a reprizei întâi 
a fost înclinată mai mult în 
favoarea noastră, atât Știința, cât 
și Ceahlăul ratând ocazii mari, noi 
prin Unghianu, Kenneth, Asofiei 
sau Florean, iar adversarii prin 
Diarra blocat de Turiță. Golul 
avea să vină la 31 de minute de la 

fluierul de start al arbitrului 
Baciu, după ce în urma unui cor-
ner executat de Bacanamwo Joel 
de pe partea stângă, mingea este 
respinsă de mijlocașul advers 
Petra până la Cîrstoiu care șutează 
din 14 la rădăcina barei din partea 
stângă a portarului și deschide 
scorul, stabilind totodată și scorul 
pauzei. 

În repriza secundă galben-ne-
grii au continuat să caute golul 
egalizator, însă tot Miroslava este 
aproape de 2-0 după un contra-
atac purtat pe partea stângă de 
Unghianu care îi pasează în cen-

tru lui Kenneth, însa atacantului 
nostru îi sare mingea și trimite 
peste poarta lăsată goală din 18 
metri. Până la finalul jocului, 
apărarea noastră a funcționat per-
fect, majoritatea șuturilor fiind 
blocate, iar scorul a rămas 1-0 
pentru Știința după prima partidă 
oficială din 2020. 

La finalul meciului, marcatorul 
unicului gol, Monel Cîrstoiu, a 
dedicat reușita colegilor din ves-
tiar, staff-ului, spectatorilor, dar în 
special fratelui lui Bordeianu 
Gabriel, Cosmin, care a împlinit 
recent 18 ani.

Victorie importantă a Știinţei cu Ceahlăul FRF suspendă 
campionatul 

Având în vedere pericolul epidemiologic pe care-l 
reprezintă virusul COVID-19 și luând în considerare de-
ciziile luate în ultimele zile de către Comitetul Național 
pentru Situații Speciale de Urgență, Federația Română 
de Fotbal a decis să suspende toate competițiile până la 
data de 31 martie 2020. Federația Română de Fotbal 
consideră că este datoare să protejeze familia fotbalului 
românesc și să participe activ la măsurile pe care Gu-
vernul României și autoritățile internaționale le 
recomandă pentru protejarea sănătății publice. Astfel, în 
urma unei ședințe ce a avut loc astăzi la Casa Fotbalului 
și a consultărilor avute cu membrii afiliați, conducerea 
FRF, printr-un Comitet de Urgență, a decis astăzi, 12 
martie, să suspende toate competițiile de fotbal, mas-
culin și feminin, precum și de futsal, organizate în 
România. 

Așadar, meciurile din Liga 1, Liga 2, Liga 3, Liga 1 
feminin, Liga 2 feminin, Liga 3 feminin, Liga 1 Futsal, 
Liga 2 Futsal și competițiile de la nivel județean vor fi 
amânate până pe 31 martie. În funcție de evoluția 
situației la nivel național prezenta hotărâre poate suporta 
modificări. Decizia vine după ce în urmă cu două zile 
FRF a decis să suspende toate competițiile de copii și 
juniori, iar miercuri, 11 martie, s-a amânat și turneul 
final al Cupei României la futsal. 

Chiar dacă meciurile s-ar disputa cu porțile închise, 
FRF consideră ca fiind un risc ridicat deplasarea 
echipelor și a personalului de specialitate. 

De asemenea, participarea tricolorilor U16 la turneul 
de dezvoltare din Bosnia-Herțegovina a fost anulată, la 
fel ca și meciurile de pregătire ale selecționatei Under 
18 cu Finlanda ce trebuiau să aibă loc la Buftea. Ambele 
acțiuni urmau să se desfășoare în luna martie.


