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Au fost reluate lucrările pe nouă șantiere din comuna Miroslava unde 
avem în implementare mai multe proiecte importante - extindere grădiniță 
și construire creșă în cadrul Școlii "Colonel Constantin Langa" Miroslava, 
modernizare școală primară în localitatea Proselnici, extindere și modern-
izare școala primară în localitatea Ciurbești, modernizare grădiniță cu pro-
gram normal în localitatea Horpaz și înființare rețea de colectare ape uzate 
în satele Proselnici, Cornești și Dancaș, proiecte cu termen de finalizare 
2020- 2021,cu finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Locală.  

 
Continuare în pagina 6

Dan Niţă: Miroslava 
își continuă 

dezvoltarea chiar 
și după pandemie, 

avem nouă 
șantiere deschise!

Investiţia Mennekes 
din Miroslava crește în 

ritm accelerat 
Compania germană Mennekes, furnizor pentru Tesla, Mercedes, BMW sau 

Jaguar va finaliza în toamna acestui an fabrica pe care o construiește în Parcul 
Industrial II Miroslava. 
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Recomandările Ministrului Edu cației 
și Cercetării au fost ca în toată această 
perioadă să se continue procesul 
educațional prin intermediul mediului 
online, funcție de posibilitățile fiecărui 

elev, lăsând loc ca evaluarea finală să fie 
în favoarea lui. Conform articolului 
118/1 sunt astfel prevăzute următoarele 
măsuri. 
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Măsuri luate în 
educaţie în contextul 

pandemiei de COVID 19

Începând cu data de 15.05.2020, se 
menține măsura suspendării activităților 
privind relațiile cu publicul ale comparti-
mentelor/birourilor/serviciilor din ca drul 

Unității Administrativ-Teritorială comuna 
Miroslava, până la încetarea stării de alertă 
instituită pe întreg teritoriul României. 
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Reguli de funcţionare a Primăriei 
Miroslava în Starea de Alertă
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Reunit în ședinţă de lucru „de îndată” 
în ziua de 20 martie 2020, ora 09:00, în 
sala de şedinţe a Primăriei comunei Mi-
roslava, Consiliul Local Miroslava, jude-
ţul Iaşi a votat și aprobat următoarele 
normative locale: 

 
l Hotărârea nr. 55 privind solicitarea de 

prelungire a scrisorii de garantie din par-
tea Fondului de garantare (FNGCIMM 
SA-IFN) si aprobarea comisionului de 
garantare. 

 
Reunit în ședinţă de lucru ordinară în 

ziua de 26 martie 2020, ora 09:00, în sala 
de şedinţe a Primăriei comunei Miro-
slava, Consiliul Local Miroslava, judeţul 
Iaşi a votat și aprobat următoarele nor-
mative locale: 

 
l Hotărârea nr.56 privind aprobarea Re-

gulamentului de Organizare și Funcțio -
nare a Consiliului Local Miroslava, ac-
tualizat conform Ordo nan ței de Urgență 
a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
administrativ 

l Hotărârea nr.57 privind actualizarea 
inventarului domeniului privat al comu-
nei Miroslava, județul Iași, ca urmare a 
modificărilor și completărilor intervenite 
în inventar 

l Hotărârea nr.58 privind radierea din in-
ventarul domeniului privat al comunei 
Miroslava, județul Iași a clădirii cu de-
numirea ”Centrală”, având număr cadas-
tral 2779-C19, situată în sat Miroslava, 
str. Mihail Kogălniceanu nr.38, ca ur-
mare a demolării și modificarea, com-
pletarea și actualizarea inventarului do-
meniului privat al comunei  

l Hotărârea nr.59 privind aprobarea con-
cesionării prin licitație publică deschisă 
a construcțiilor C1, C3, C5, C7, C9, 
având număr cadastral 66852, situate în 
incinta fermei Uricani, extravilan sat 
Uricani, aparținând domeniului public al 
comunei în scopul desfășurării activității 
de creștere a animalelor 

l Hotărârea nr.60 privind aprobarea mo-
dificării, completării și actualizării Pro-
gramului anual estimativ al achiziţiilor 
publice pentru anul 2020 

l Hotărârea nr.61 privind modificarea si 
completarea Anexei nr.1 la Hotărârea 
Consiliului Local Miroslava nr.47/ 
28.02.2020 privind implementarea şi 
aprobarea indicatorilor tehnico-econo-
mici ai proiectului: “Enhancing the tou-
rist attractiveness by conservation of cul-
tural and historical heritage” (Îmbu -
nătățirea atractivității turistice prin con-
servarea patrimoniului cultural și 
istoric), 2SOFT/ 2.1/111, Call for propo-
sals: 2nd call for proposals, Joint Opera-
tional Programme Romania – Republic 
of Moldova 2014-2020 

Reunit în ședinţă de lucru „de îndată” 
în ziua de 23 aprilie 2020, ora 09:00, în 
sala de şedinţe a Primăriei comunei 
Miroslava, Consiliul Local Miroslava, 
judeţul Iaşi a votat și aprobat următoa -
rele normative locale: 

 
l Hotărârea nr. 62 privind aprobarea 

Scrisorii de Confort în beneficiul 
BANCA TRANSILVANIA S.A.. 

l Hotărârea nr. 63 privind aprobarea 
achiziționării de către Unitatea Admi -
nistrativ-Teritorială comuna Miroslava a 
serviciilor juridice de consultanță, 
asistență și reprezentare juridică prin 
încheierea contractului cu Societatea 
civilă profesională de avocați ”ENCIU 
&ARNAUTU”. 

 
Reunit în ședinţă de lucru ordinară în 

ziua de 30 aprilie 2020, ora 09:00, în sala 
de şedinţe a Primăriei comunei Miro -
slava, Consiliul Local Mirosla va, judeţul 
Iaşi a votat și aprobat următoarele nor-
mative locale: 

 
l Hotărârea nr. 64 privind alegerea 

preşedintelui de şedinţă pentru lunile 
aprilie, mai, iunie 2020. 

l Hotărârea nr. 65 privind validarea/in-
validarea mandatului de consilier local 
în cadrul Consiliului Local al comunei 
Miroslava al domnului Neagu Petru. 

l Hotărârea nr. 66 privind actualizarea 
inventarului domeniului privat al co-
munei Miroslava, județul Iași, ca urmare 
a modificărilor și completărilor interven-
ite în inventar. 

l Hotărârea nr. 67 privind aprobarea 
modi fi cării, completării și actualizării 
Programului anual estimativ al achizi -
ţiilor publice pentru anul 2020. 

l Hotărârea nr. 68 privind încheierea 
unui act adițional la contractul de conce-
siune nr.13882/20.06.2014 semnat între 
Unitatea Administrativ-Teritorial co-
muna Miroslava și S.C. SEVEN TECH 
S.R.L., în sensul diminuării suprafeței de 
teren, precum și a redevenței anuale 
aferentă contractului. 

l Hotărârea nr. 69 privind încetarea con-
tractului de concesiune nr.38615/ 
12.12.2017 încheiat între Unitatea Ad-
ministrativ-Teritorială comuna Mirosla -
va, județul Iași și PETRARU (căsătorită 
CÎRDEI) ALEXANDRA LILIANA. 

l Hotărârea nr. 70 privind încheierea 
unui act adițional la contractul de conce-
siune nr. 26217/08.10.2015 semnat între 
Unitatea Administrativ-Teritorială co-
muna Miroslava și S.C. TOP MASTER 
L.T.D. S.R.L., în sensul diminuării su -
pra feței de teren, precum și a redevenței 
anuale aferentă contractului. 

l Hotărârea nr. 71 privind aprobarea 
concesionării prin licitație publică 

deschisă a terenului în suprafață de 4000 
m.p., NC90396, intravilan conform PUG 
extins sat Uricani, comuna Miroslava, 
aparținând domeniului privat al comunei 
pentru construire hală depozitare și par-
care auto. 

l Hotărârea nr. 72 privind aprobarea 
concesionării prin licitație publică 
deschisă a terenului în suprafață de 9617 
m.p., NC90506, intravilan conform PUG 
extins sat Uricani, comuna Miroslava, 
aparținând domeniului privat al comunei 
pentru construire centru de prezentare 
vânzare autoturisme, hală, parcare auto. 

l Hotărârea nr. 73 privind revocarea 
Hotă rârii Consiliului Local Miroslava 
nr.48/28.02.2020 privind majorarea val-
orilor impozabile la calculul taxelor de 
autorizare construcții, precum și insti-
tuirea și/sau majorarea unor taxe spe-
ciale în materie de stare civilă, la nivelul 
comunei Miroslava. 

l Hotărârea nr. 74 privind aprobarea ne-
gocierii privind stabiliriea redevenței an-
uale dupa primii 5 ani de concesiune 
pentru Punct sanitar Ciurbești în care 
funcționează DARIE G. MARIA- 
CRENELA – Cabinet Medical Individ-
ual de medicină de familie. 

l Hotărârea nr. 75 privind aprobarea ne-
gocierii privind stabiliriea redevenței an-
uale după primii 5 ani de concesiune 
pentru Dispensar Comunal Miroslava în 
care funcționează CMI Dr. Lupașcu 
Georgeta – Cabinet Medical de medicină 
de familie. 

l Hotărârea nr. 76 privind modificarea si 
completarea H.C.L. nr.49/2015, în sen-
sul modificării și completării criteriilor 
de selecție privind participarea la proce-
dura de licitație publică pentru conce-
sionare teren în vederea construrii de 
locuințe tineri și specialiști din comuna 
Miroslava. 

l Hotărârea nr. 77 privind însușirea de 
către Consiliul Local a dispoziției pri-
marului comunei Miroslava, județul Iași 
nr.98/02.04.2020 privind transferul 
sumei de 200000 lei de la capitolul 
24540250 (Titlul 20) –”Alte servicii 
publice generale” la capitolul 24610250 
(Titlul 20)-”Alte servicii și bunuri pentru 
Ordine publică și siguranță națională”. 

l Hotărârea nr. 78 privind modificarea și 
completarea Hotărârii Consiliului Local 
Miroslava nr.73/13.03.2017 privind 
aprobarea valorii totale a obiectivului de 
investiţie prin PNDL :"Modernizare gra-
dinita cu program normal, Localitatea 
Horpaz, Comuna Miroslava, Judetul 
Iasi". 

l Hotărârea nr. 79 privind actualizarea/ 
modificarea și completarea Contractului 
de delegare a gestiunii serviciilor publice 
de alimentare cu apă și de canalizare nr. 
48/2009, prin Actul Adițional nr.36. 

l Hotărârea nr. 80 privind aprobarea 
încheierii unui antecontract de dare în 
plată și ulterior a unui contract de dare 
în plată între Unitatea Admnistrativ-
Teritorială comuna Miroslava, în calitate 
de creditor dobânditor și Bartic Eugen și 
Macovei Carmen în calitate de debitor 
cedent și respectiv, cedent. 

l Hotărârea nr. 81 privind aprobarea de 
către Consiliul Local Miroslava, în cali-
tate de administrator al domeniului pub-
lic al comunei, a extinderii construcției 
existente situată pe str. Anton Nitu 
nr.7A, până la 1 m față de limita dome-
niului public. 

l Hotărârea nr. 82 privind aprobarea 
Planului de administrare pentru perioada 
01.12.2019-30.11.2023 al S.C. Servicii 
Publice Miroslava S.R.L. 

l Hotărârea nr. 83 privind aprobarea 
bilanțului contabil pentru anul 2019 și 
repartizarea profitului S.C. SERVICII 
PUBLICE MIROSLAVA S.R.L. în val-
oare de 40923,00 lei aferent exercițiului 
financiar la data de 31.12.2019. 

l Hotărârea nr. 84 privind propunerea 
calificativului la evaluarea perfor -
manţelor profesionale individuale pentru 
secretarul general al comunei Miroslava, 
județul Iași pentru anul 2019. 

l Hotărârea nr. 85 privind desemnarea 
reprezentantului Consiliului Local 
Miroslava în comisia de control pentru 
verificarea lucrărilor de întreținere a 
pășunilor la nivelul comunei Miroslava. 

l Hotărârea nr. 86 privind rectificarea 
bugetului de venituri și cheltuieli al co-
munei Miroslava pe anul 2020. 

l Hotărârea nr. 87 privind încheierea 
unui act adițional la contractul de conce-
siune nr.6573/06.03.2017 între comuna 
Miroslava și Tunza Viorel. 

l Hotărârea nr. 88 privind aprobarea 
STUDIULUI DE FEZABILITATE și a 
indicatorilor tehnico economici pentru 
proiectul: “Proiectul regional de dez-
voltare a infrastructurii de apă și apă 
uzată în județul Iași în perioada 2014-
2020" promovat pe POIM 2014-2020 de 
către S.C. APAVITAL S.A.. 

l Hotărârea nr. 89 privind mandatarea 
unui reprezentant al Unității Administra-
tiv-Teritorială comuna Miroslava în ved-
erea aprobării modificării tarifelor și îm-
puternicirea președintelui ADIS de a 
semna actul adițional la contractul de 
delegare cu S.C. Girexim Universal S.A. 

l Hotărârea nr. 90 privind aprobarea val-
orii investitiilor aferente Unității Admin-
istrativ-Teritorială comuna Miroslava si 
a participarii Consiliului Local al 
Unității Administrativ-Teritorială co-
muna Miroslava la cofinantarea Proiec-
tului regional de dezvoltare a infrastruc-
turii de apa si apa uzata in judetul Iasi, 
in perioada 2014-2020.

Hotărâri ale Consiliului Local Miroslava 
din lunile martie - aprilie 2020

Datele înregistrate la Oficiul de Stare Civilă în lunile martie - aprilie 2020
În perioada martie - 
aprilie 2020, la 
Oficiul de Stare 
Civilă al Comunei 
Miroslava s-au 
înregistrat un număr 
de 7 certificate de 
naștere și 21 
certificate de deces, 
astfel: 

Nașteri 
l Codiță Iosua 
l Codiță Ionel 
l Codiță Estera 
l Simion Amelia 
l Munteanu Daniel 
l Catana Vladislav 
l Muco Kristian - Ryan 

Decese 
l Covataru Constantin, 75 

ani  

l Cotoman Anica, 73 ani 
l Luca Costel, 62 ani 
l Ivancu Gheorghe, 95 ani 
l Buchilă Jenică, 81 ani 
l Leahu Anica, 82 ani 
l Mănăilă Gheorghe, 53 ani 
l Popoi Virginia, 87 ani 
l Chiricescu Elena, 74 ani 
l Alupoaie Constantin, 61 

ani 
l Vrânceanu Eugenia, 84 

ani 
l Cobzariu Neculai, 83 ani 

l Hamciuc Corneliu, 64 ani 
l Bulancea Constantin, 56 

ani 
l Slăbuțu Maria, 75 ani 
l Molocea Gheorghe, 70 

ani 
l Duduță Dana – Mariana, 

48 ani 
l Chimir Catinca, 97 ani 
l Joacă-Bine Vasile, 58 ani 
l Botezatu Verona, 78 ani 
l Vasilache Eleonora, 86 

ani
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Începând cu data de 15.05.2020, se 
menține măsura suspendării activită -
ților privind relațiile cu publicul ale 
compartimentelor/birourilor/servici-
ilor din cadrul Unității Administrativ-
Teritorială comuna Miroslava, până la 
încetarea stării de alertă instituită pe 
întreg teritoriul României. 

Pe durata stării de alertă, se reia pro-
gramul normal de lucru cu publicul la 
ghișeul taxe și impozite locale, astfel 
încât persoanele fizice și juridice pot 
achita taxele și impozitele locale, cu 
obligativitatea purtării echipamentelor 
de protecție (măști de protecție facială, 
mănuși) și a respectării măsurilor de 
distanțare socială în condițiile expres 
prevăzute de lege. 

Începând cu data de 15 mai 2020 se 
menține măsura depunerii on-line pe 
adresa de email a instituției: regis-
tratura@primariamiroslava.ro, prin 
fax: 0232236860 sau prin serviciul 
poștal, a documentelor, solicitărilor de 
informații și petițiilor adresate 
Primăriei comunei Miroslava . 

Începând cu data instituirii stării de 
alertă, audiențele cu cetățenii se 
mențin suspendate la nivelul comunei 
Miroslava, până la emiterea unor noi 
reglementări. Relația cetățenilor în 
acest sens se poate realiza prin inter-
mediul site-ului instituției: www.pri-
mariamiroslava.ro- Secțiunea: ”Trim-
ite o sugestie”. 

Pe perioada stării de alertă, se vor 
menține toate măsurile igienico-san-
itare ce au fost impuse pentru pre-
venirea şi combaterea efectelor pan-
demiei de COVID – 19 la sediul 

Primăriei comunei Miroslava și la 
toate instituțiile publice de pe raza co-
munei. 

În curtea Primăriei comunei 
Miroslava au fost amplasați piloni și 
marcaje care să asigure distanțarea 
socială minimă de 2 m între oricare 
două persoane apropiate. 

Accesul în sediul instituției se face 
controlat, în limita unei persoa -
ne/ghișeu taxe și impozite locale și va 
fi permis doar persoanelor care au 
mască de protecție, mănuși și care au 
o temperatură ce nu depășește 37,3 
grade, iar pentru fluxul persoanelor se 
asigură un circuit de intrare/ieșire .  

La intrarea în sediu, se va asigura, 
în mod obligatoriu, atât pentru person-
alul propriu, cât şi pentru vizitatori, tri-
ajul epidemiologic şi dezinfectarea 
obligatorie a mâinilor, le va fi con -
trolată temperatura cu ajutorul sis-
temelor de măsurare a temperaturii de 
la distanță (termometru noncontact) de 
către ofițerul Poliției Locale Miro -
slava. 

Reguli de funcţionare a Primăriei 
Miroslava în Starea de Alertă

Apel la un consum raţional al apei potabile
Seceta și temperaturile 

ridicate din ultima perioadă 
au dus la scăderea nivelului 
apei din pânza freatică, fapt 
care a determinat companiile 
de apă din mai multe zone ale 
țării, să treacă la raționali -
zarea furni zării serviciului de 
distribuție apă potabilă către 
consumatori. 

Agenția Națională de Me-
teorologie anunță în 
următoarea continuare o 
perioadă canicu lară, de aceea 
operatorul regional de apă și 
canalizare sc apavital sa 
recomandă tuturor consuma-

torilor să consume în mod 
rațional apa potabilă. 

Facem și noi un apel la 
spiritul civic al cetățenilor din 
comuna Miroslava și reco -
man dăm evitarea udatului ex-
cesiv al grădinilor și cul-
turilor agricole, utilizarea 
apei potabile numai pentru 
igiena per sonală și în scop 
menajer.  

Primăria comunei Miro sla -
 va ține permanent legă tura cu 
operatorul regional de apă și 
canalizare pentru a găsi cele 
mai bune soluții pentru toți 
cetățenii comu nei noastre.

Noi parcuri 
de joacă 

pentru copiii 
din comuna 
Miroslava 

La sfârșitul anului 2019, primăria co-
munei Miroslava a depus spre finanțare 
europeană proiectul „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.  

Contractul de finanțare nerambursa -
bilă a fost încheiat între Primaria Co-
munei Miroslava și Agenția pentru 
Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), 
din cadrul Ministerului Agriculturii și 
Dezvoltarii Rurale în data de 
05.02.2020, sursa de finanțare fiind - 
Măsura 4.4 Dezvoltarea unor sate viabile 
prin inovare socială în teritoriul GAL, 
din cadrul Programului Național de Dez-
voltare Rurală 2014-2020, Axa LEA -
DER. Valoarea totală a proiectului este 
de aproximativ 1 milion de lei. 

Durata de execuție a proiectului este 
de maxim 24 luni, în prezent proiectul 
aflându-se în faza procedură de achiziție 
publică. Prin acest proiect se vor con-
strui trei parcuri de joacă pentru copiii 
din satele Miroslava, Horpaz și Valea 
Adâncă. Se vor achiziționa pentru 
fiecare parc echipamente de joacă, 
echipamente fitness, mobilier urban și 
îmbrăcăminte ecologică.  

”Ne-am propus să amenajam câte un 
parc de joacă pentru copii în fiecare sat 
din comuna Miroslava. Siguranța copi-
ilor noștri este o prioritate în amena-
jarea locurilor de joacă. Toți cetățenii au 
dreptul să își petreacă timpul liber într-
un loc frumos amenajat și în deplină 
siguranță. Nu am făcut și nu facem rabat 
de la calitate în tot ceea ce înseamnă 
dotări și amenajări. Din discuțiile cu 
părinții și bunicii celor mici, reiese 
mulțumirea pentru lucrările efectuate în 
ultimii ani și sunt motivat să continui în 
același ritm alert. Facem verificări pe 
teren în fiecare zi și mă bucur să 
descopăr că locurile de joacă din 
Miroslava au devenit oaze de zâmbete și 
fericire”, a declarat Dan Niță, primarul 
comunei Miroslava.
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În perioada perioada ianuarie – apri-
lie 2020 Biroul Poliției Locale Miro-
slava a acționat cu prioritate, cu întreg 
efectivul în vederea prevenirii și com-
baterii criminalității stradale, precum și 
în vederea asigurării liniștii și ordinii 
publice din toate satele Comunei Miro-
slava. 

În perioada Stării de Urgență Poliția 
Locală din Miroslava a desfășurat pe 
lângă activitățile specifice și activități 
datorate situației nou create de contex-
tul pandemiei, anume verificarea per-
soanelor izolate la domiciliu. 

Dar să vedem care sunt atribuțiile 
Poliției Locale în conformitate cu pre-
vederile Legii nr. 155/2010: 
l Asigurarea liniștii și ordinii publice; 
l Asigurarea pazei și protecției obiec-

tivelor de interes public și privat, pre-
cum și a bunurilor de interes public 
și privat; 

l Urmărirea respectării curățeniei pe 
teritoriul comunei; 

l Asigurarea unui climat de comerț ci-
vilizat pentru toți cetățenii comuni -
tății; 

l Eliminarea comerțului stradal din lo-
curile neautorizate; 

l Participarea la aplanarea unor stări 
conflictuale, prinderea unor făptui-
tori, precum și încercarea de rezol-
vare a unor cazuri sociale - împreună 
cu alte organe abilitate; 

l Verificarea depozitării corecte a 
deșeurilor menajere, industriale sau 
de orice fel; 

l Verificarea respectării igienizării zo-
nelor periferice și a malurilor cursu-
rilor de apă, sesizând primarul cu pri-
vire la situațiile de fapt constatate; 

l Acționarea împreună cu Poliția, Jan-
darmeria, Pompierii, Protecția Ci-
vilă, precum și alte autorități, la 
acțiunile de salvare și evacuare a per-
soanelor și bunurilor periclitate de 
evenimente deosebite, cum ar fi in-
cendii, explozii, avarii, accidente, 
calamități naturale; 

l Sprijinirea reprezentanților poliției 
naționale în activitățile de depistare 
a persoanelor care se sustrag urmări-
rii sau executării pedepselor; 

l Însoțirea reprezentanților primăriei 
în executarea unor acțiuni specifice; 

l Urmărirea respectării măsurilor de 
ordine publică cu ocazia manifestă-
rilor cultural-sportive, mitinguri și 
adunări publice organizate la nivel 
local; 

l Participarea la asigurarea fluenței 
traficului rutier, în cazul efectuării 
unor lucrări de modernizare a artere-
lor de circulație; 

l Aplicarea sancțiunilor contravențio -
nale prevăzute de legi, ordonanțe, 

hotărâri de guvern și hotărâri ale 
Consiliului Local. 
Prin activitățile specifice desfășurate, 

polițiștii din cadrul Poliției Locale Mi-
roslava participă la măsurile de 
siguranță publică, protejarea drepturilor 
și libertăților fundamentale ale cetă -
țenilor, combaterea infracționalității în 
zona de competență. 

Prin activitatea de patrulare și supra-
veghere desfășurată pe rază Comunei 
Miroslava, Polițiștii locali au legitimat 
2.350 de persoane predispuse la să -
vârșirea unor fapte penale și contra -
venționale, au constatat o infracțiune la 
regimul circulației pe drumurile pu-
blice, și au aplicat un număr de 107 
sancțiuni contravenționale, în valoare 
totală de 34.420 lei, după cum urmează: 
l pe linie de circulație rutieră 39 

contravenții în valoare totală de 
17.920 lei, din care 8 avertismente. 
Având în vedere prevederile H.C.L. 
269/2019 cu privire la circulația au-
tovehiculelor cu masă mai mare de 
3,5 tone pe rază comunei Miroslava 
să acționat cu prioritate pentru 
conștientizarea participanților la tra-
fic despre obligativitatea plății taxei 
pentru emiterea autorizației de liberă 
trecere prin comună Miroslava.  

l pe linie de protecție a mediului 22 
contravenții în valoare totală de 
10.100 lei, din care 5 avertismente; 

l  în domeniul activității comerciale a 
fost aplicat un avertisment; 

l la Legea 61/1991 au fost aplicate 4 
sancțiuni contravenționale, în va-
loare totală de 5.300 lei; 

l au fost blocate 17 autoturisme, fiind 
încasată suma de 1.100 lei, taxa pen-
tru deblocare. 

l începând cu dată de 15.03.2020 au 
fost desfășurate activități specific 
conform Ordonanțelor Militare. În 
baza adreselor primite de la Direcția 
de Sănătate Publică Iași și de la 
Secția 4 Poliție Rurală Miroslava au 
fost verificate circa 500 persoane 
pentru care să dispus autoizolarea la 
domiciliu pe o perioada de 14 zile. 
De la dată de 15.03.2020, au fost 
efectuate controale cu privire la 
existența Declarațiilor pe proprie răs-
pundere sau a Adeverințelor de la an-
gajator. Au fost oprite în trafic circa 
1.350 de autovehicule fiind legiti-
mate peste 2.000 de persoane, fiind 
aplicate 35 sancțiuni contravențio -
nale în valoare de 76.000 lei. 
 Au fost emise în perioada analizată 

20 de acorduri de funcționare pentru 
agenți economici, fiind vizate 60 de 
acorduri/autorizații de funcționare. 

 În perioada analizată, lucrătorii 
poliției locale au desfășurat activități 

specifice pentru rezolvarea a 70 petiții, 
sesizări telefonice sau sesizări preluate 
de pe site-ul primăriei. 

 În perioada analizată, lucrătorii 
Poliției Locale Miroslava au desfășurat 
activități specifice, după cum urmează: 
a) În domeniul activității agenților eco-

nomici: 
- Au fost efectuate verificări pentru 
respectarea prevederilor H.C.L. 
182/2017 de către agenții economici 
de pe rază comunei Miroslava; 
- Au fost efectuate verificări pentru 
identificarea societăților comerciale 
care desfășurau activitatea fără a 
deține acord/autorizație de 
funcționare emise de Primăria Miro-
slava și punerea lor în legalitate; 
- Au fost întocmite și transmise noti-
ficări către agenții economici care nu 
au respectat termenul de vizare 
anuală a documentelor de 
funcționare; 
- Au participat activ la proiectul ca-
ritabil – Mămici de Miroslava ; 
- Au desfășurat activități specifice de 
sprijin, îndrumare și control al 
asociațiilor de proprietari la nivelul 
unității administrative teritoriale a 
comunei Miroslava; 

b) În domeniul protecției mediului: 
- Au fost efectuate verificări cu pri-
vire la modul în care sunt respectate 
prevederile H.C.L. 223/2017, atât 
pentru curățarea șanțurilor și rigole-
lor, cât și pentru depozitatea 
deșeurilor provenite din șantiere; 
- Au fost efectuate verificări cu pri-
vire la respectarea modului de depo-
zitare a resturilor vegetale rezultate 
în urmă toaletării pomilor și viilor; 
- Au fost efectuate verificări com-
plexe pentru identificarea persoane-
lor fizice și juridice care au abando-
nat atât deșeuri menajere cât și 
deșeuri provenite din activități de 
șantier pe domeniul public, fiind 
luate măsuri legale în acest sens; 

c) Pe linie de circulație pe drumurile 
publice: 
- Au desfășurat activități de asigurare 
a fluenței traficului rutier pe drumu-
rile comunale; 

- Au acționat pe linia respectării de 
către conducătorii de autovehicule a 
legislației rutiere, cât și a H.C.L. 
236/2017; 

- S-au desfășurat activități specifice 
pentru respectarea Regulamentului 

privind circulația autovehiculelor cu 
masă totală maximă mai mare de 3,5 
tone în comună Miroslava. 

d) Pe linia disciplinei în construcții și 
afișajului stradal: 
- Au desfășurat activități specific 
conform legislației în vigoare privind 
existanța autorizației de construire, a 
anunțului de începere a lucrărilor, in-
clusive afișarea acestora. Au fost 
identificate construcții de imobile 
fără autorizație de construire și să 
dispus încetarea lucrărilor, punându-
se în vedere proprietarilor intrarea în 
legalitate în cel mai scurt timp. 
- Au efectuat verificări cu privire la 
respectarea limitelor legale de con -
strucție față de vecini și față de drum; 
Au efectuat verificări cu privire la 
afișajul stradal, la existența 
plăcuțelor cu denumirea străzilor; 
- Informarea obligativității plății 
taxei de publicitate de către operato-
rii economici de pe rază comunei 
Miroslava. 

e) În domeniul ordinii și liniștii publice, 
precum și pazei bunurilor: 
- au însoțit în condițiile legii, 
funcționarii primăriei la executarea 
unor controale și la punerea în exe-
cutare a unor hotărâri ale consiliului 
local, asigurând protecția acestora și 
prevenirea oricăror acte de tulburare 
a ordinii și liniștii publice; 
- au acționat împreună cu reprezen -
tanții ISU la activități de salvare de 
vieți omenești, la evacuarea persoa-
nelor și bunurilor acestora, la limita-
rea și înlăturarea urmărilor provocate 
de incendii; 
- au acordat sprijin lucrătorilor 
Secției 4 Poliție Rurală Miroslava la 
apelurile 112; 
- împreună cu funcționarii din cadrul 
compartimentului asistență social, să 
acționat pentru identificarea copiilor 
lipsiți de supravegherea și ocrotirea 
părinților, persoanelor fără venituri, 
bolnavi, persoane cu vârste înaintate 
fără sprijin, întocmirea de anchete 
sociale; 
- au acționat pentru prevenirea acte-
lor antisociale, prin misiuni de patru-
lare și pânde, intervenind pentru re-
zolvarea situațiilor conflictuale, co-
laborând în acest caz cu lucrătorii 
Secției 4 Poliție Rurală Miroslava.

Poliţia Locală din Miroslava a instaurat ordinea în comună
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Starea de urgență care a fost activă 
pe teritoriul României timp de două luni 
n-a afectat dezvoltarea investițiilor în 
cele două parcuri industriale din Miro-
slava. Ba, mai mult, construcțiile la o 
parte din viitoarele fabrici care vor an-
gaja sute de angajați s-au accelerat în 
această perioadă. Este și cazul investi-
torului german Mennekes, cel mai im-
portant furnizor european de cabluri și 
stații de încărcare pentru mașini elec-
trice din Europa. Compania germană 
este într-o etapă avansată de construire 
pentru o fabrică în Parcul Industrial II 
Miroslava, construcție care se va fina-
liza în toamna acestui an.  

Fabrică de 11 milioane Euro 
Investiția Mennekes în Miroslava a 

fost o surpriză majoră pentru toată presa 
de business din România, după ce au 
anunțat că vor face o investiție de 11 
milioane Euro în Parcul Industrial Mi-
roslava. Inițial, nemții de la Mennekes 
au tatonat ideea construirii unei fabrici 
în Cluj sau în mai multe zone ale țării 
și au ales Miroslava pentru construcția 
primei fabrici din România. ”Este un 
succes notabil al Comunei Miroslava 
și al Parcului Industrial Miroslava 
atragerea unui investitor de asemenea 
calibru, mai ales că vorbim despre una 
dintre cele mai mari investiții străine 
din domeniul industrial care se face în 
Iași în ultimii ani”, a declarat Dan 
Niță, Primarul Comunei Miroslava, 
care a participat activ la negocierile cu 
partea germană.  

Mennekes este o companie puternică 
care activează în industria automotive, 
fiind principalul furnizor european de 
cabluri, conectori și stații de încărcare 
pentru mașini electrice. Cu afaceri care 
depășesc cu mult 100 milioane euro și 
operațiuni în peste 90 de țări, Mennekes 
este furnizor oficial de echipamente 
electrice și electronice pentru companii 
auto de top precum Tesla, Jaguar, BMW 
sau Mercedes.  

Compania germană intenționează ca, 
până la finele acestui an, să înceapă deja 

primele teste ale noii fabrici, iar la în-
ceputul anului viitor să demareze 
producția. ”Conform graficului stabilit 
de investitorul german, lucrările la 
prima hală de producție se vor încheia 
în toamna acestui an, urmând ca, 
după o etapă de testare de câteva luni, 
să înceapă producția de cabluri și con-
ectori pentru mașini electrice. Cei de 
la Mennekes dețin în Parcul Industrial 
II Miroslava o suprafață de 30.000 mp 
teren și, conform strategiei lor de dez-
voltare, intenționează ca în următorii 
ani să construiască și o a doua hală de 
producție pentru a-și crește capacita-
tea din România”, a declarat la rândul 
său Dorel Codină, directorul Parcului 
Industrial Miroslava. Venirea compa-
niei germane va înseamna nu doar o 
investiție de calibru în Miroslava, ci și 
crearea de noi locuri de muncă bine plă-
tite. Mennekes urmează să angajeze câ-
teva sute de oameni în cele două etape 
de dezvoltare propuse.  

Parcul Industrial își propune să 
atragă investiții de peste 200 

milioane Euro în Miroslava 
În cei mai bine de patru ani de acti-

vitate, Parcul Industrial Miroslava a 
reușit să devină cel mai important 
obiectiv industrial din zona Moldovei și 
un hub de business care atrage zeci de 
investitori de calibru. Primul Parc In-
dustrial în suprafață de 46 de hectare 
care este ocupat aproape la capacitate 
maximă a reușit să atragă până în pre-
zent investiții de aproximativ 100 mi-
lioane Euro și un număr de aproape 60 
de rezidenți care și-au construit sau ur-
mează să construiască aici unități de 
producție, servicii sau logistice. Pentru 
Parcul Industrial II Miroslava se duc 
negocieri pentru atragerea de investitori 
de calibru din străinătate. Alături de 
Mennekes, care deja a demarat inves -
tiția, mai există demersuri avansate cu 
alți doi investitori de calibru din străină-
tate, care vor să construiască unități de 

producție de mai multe zeci de milioane 
de euro. Doar în aceste cazuri, valoarea 
investițiilor va fi de peste 50 milioane 
euro, investiții care vor genera peste 
1.000 locuri noi de muncă. De altfel, 
numărul estimat al angajaților din cele 
două parcuri industriale se va ridica a 
aproximativ 5.000 atunci când toți in-
vestitorii își vor finaliza obiectivele de 
investiții asumate. 

Mai multe firme și-au  
început deja producția în 

Parcul Industrial 
Dacă nemții de la Mennekes vor în-

cepe testele de producție în toamna 
acestui an, alte firme și-au finalizat 
construcțiile și au început deja 
producția în Parcul Industrial I Miro-
slava. Companii de renume precum 
Electra, cel mai mare producător de in-
terfoane din România, Inovalabel – 
companie cu capital elvețian care pro-
duce și exportă etichete autocolante și, 
de asemenea, una dintre cele mai mari 
companii farmaceutice din România, 
Fildas Trading, fiecare dintre aceste 
firme finalizând deja investiții de mai 
multe milioane Euro. Tot în primul Parc 
Industrial și-au finalizat construcțiile și 
au început activitatea companiile Plas-
tic&Paper Distribution, producător de 
mase plastice și ambalaje, Avinci – 
firmă de construcții industriale cu un 
portofoliu impresionant, Ressonance – 
unul dintre cei mai importanți distribui-
tori de materiale electrice, Zup Finestre 
– producător de tâmplărie termopan, 
Madras – industria auto-moto, Dogav 
Group – furnizor și distribuitor de sis-
teme de acoperiș, Amadam – 
reprezentanță Michelin, Deme Maca-
rale – cea mai mare firmă de macarale 
din țară, până la finalul anului urmând 
a fi în curs de finalizare alte peste zece 
investiții de calibru.

Investiţia Mennekes din Miroslava crește în ritm accelerat 
l compania germană Mennekes, furnizor pentru Tesla, Mercedes, BMW sau Jaguar va finaliza în toamna acestui an fabrica pe 
care o construiește în Parcul Industrial II Miroslava l cu o investiție de peste 11 milioane euro, unitatea de producție Mennekes 
reprezintă una dintre cele mai importante investiții străine din Iași, în domeniul industrial l în cele două Parcuri Industriale sunt 

așteptate investiții de peste 200 de milioane Euro și peste 5000 de noi locuri de muncă l peste 15 companii și-au terminat deja 
halele și au început producția în Parcul Industrial I Miroslava, altele urmând să finalizeze investițiile în acest an



6 Informaţia de Miro slavaINTERVIU

Reporter: Domnule primar, co-
muna Miroslava este o unitate admin-
istrativ-teritorială mare, frumoasă, o 
comună în continuă dezvoltare, dar 
care nu a fost ferită de urmările pan-
demiei de coronavirus, de obligativi-
tatea respectării restricțiilor ordonan -
țelor militare în vederea prevenirii și 
combaterii răspândirii virusului. Care 
au fost în mare măsurile luate la nivel 
local prin Comitetul Local pentru 
Situații de Urgență? 

 
Dan Niță: Această pandemie a căzut 

ca un trăsnet peste toată lumea, a schim-
bat priorități și a blocat economia. La 
nivel local, am fost nevoiți să luăm mă -
sura de limitare a accesului cetățenilor în 
incinta primăriei conform ordonanțelor 
militare, pentru protejarea personalului 
și a cetățenilor, într-un cuvânt de stopare 
a răspândirii virusului. Au fost luate 
măsuri concrete la nivelul C.L.S.U 
Miroslava pe tot parcursul situației de 
urgență și ca o primă măsură a fost ver-
ificarea de către echipele mixte - poliție 
națională și poliție locală - a tuturor per-
soanelor venite în comuna noastră din 
„zona roșie” conform tabelelor primite 
de la D.S.P. Iași și de la Poliția de 
Frontieră și vizau persoanele carantinate 
sau izolate la domiciliu. 

La nivelul comunei au fost 
achiziționate și montate la toate scările 
de bloc dispozitive cu dezinfectant și s-
au dezinfectat scările de bloc. A fost 
achiziționat atomizor cu o capacitate de 
400 litri pentru dezinfecția străzilor și a 
fost adaptată pentru această operațiune 
și autoutilitara de Pompieri. 

De asemenea, au fost dezinfectate 
toate clădirile instituțiilor publice din co-
muna Miroslava de către o firmă 
specializată, au fost achiziționate mate-
riale de protecție pentru personalul din 
primărie – măști, mănuși, viziere.  

În toată această perioadă au fost iden-
tificate și ajutate cu produse alimentare 
și de igienă persoanele vulnerabile din 
comună. 

 
R.: Ne apropiem de jumătatea anu-

lui 2020 și dincolo de situația nou 

creată care este dinamica proiectelor 
în comuna Miroslava? 

 
D.N.: Recent, au fost reluate lucrările 

pe nouă șantiere din comuna Miroslava 
unde avem în implementare mai multe 
proiecte importante - extindere grădiniță 
și construire creșă în cadrul Școlii "Co -
lonel Constantin Langa" Miroslava, mo -
dernizare școală primară în localitatea 
Proselnici, extindere și modernizare 
școala primară în localitatea Ciurbești, 
modernizare grădiniță cu program nor-

mal în localitatea Horpaz și înființare 
rețea de colectare ape uzate în satele 
Proselnici, Cornești și Dancaș, proiecte 
cu termen de finalizare 2020- 2021,cu 
finanțare prin Programul Național de 
Dezvoltare Locală. 

 
R: Miroslava este plămânul eco-

nomic al Zonei Metropolitane Iași, în 
special prin parcurile industriale. 
Credeți că puteți fi un exemplu pentru 
omologii dumneavoastră din întreaga 
regiune a Moldovei care urmăresc 
constant administrația din Miroslava 
și strategia ei de dezvoltare? 

 
D.N.: Comuna Miroslava este într-o 

continuă dezvoltare, dar noi ne dorim să 
fie cât mai aproape de normalitate, de 
civilizație, de reperele socio-economice 
ale secolului XXI. Într-o comună, pri-
marul nu hotărăște singur, este consiliat, 
are în jurul lui specialiști cu care 
analizează și caută soluțiile optime pen-
tru toate problemele cu care se 
confruntă. Trebuie să respecte și să 
aplice legislația așa cum este – fără nicio 
ezitare, lăsând la o parte luptele politice 
care de multe ori tind să îngenuncheze 
România. Dacă toți am munci și ne-am 
vedea de treabă, de strategiile de dez-
voltare propuse, sigur ar fi rezultate poz-
itive peste tot. Nu știu exact cine 
urmărește evoluția comunei noastre, 
proiectele implementate, dar ne bucură 
faptul că putem fi un exemplu pentru alte 
administrații. Este poate în firescul lu-
crurilor să încerci să aplici la tine în 
bătătură, ceea ce este bun și îți place de 
la alții – din țară sau din afara granițelor. 

 
R: Domnule primar, este cunoscut 

faptul că obișnuiți să vă întâlniți cu 
cetățenii din satele comunei, ce credeți 

despre propunerile acestora, ar trebui 
incluse în strategia de dezvoltare 
abordată de dumneavoastră în planul 
de viitor al comunei Miroslava? 

 
D.N.: Din întâlnirile periodice cu 

locuitorii comunei noastre îmi dau 
seama că prioritățile mele au fost și 
rămân comune cu nevoile și dorințele și 
în consecință am elaborat strategii de 
dezvoltare a comunei, iar în prezent 
avem în vigoare „Strategia de Dez-
voltare Durabilă pentru perioada 2014-
2020”. Încă din prima zi de primar 
prioritățile mele au fost și rămân în mare 
parte aceleași: atragerea de fonduri ner-
ambursabile, modernizarea și întreți -
nerea drumurilor comunale, înființarea 
unei rețele de alimentare cu apă și 
canalizare, extinderea rețelei de electric-
itate și gaz, modernizarea și dotarea 
instituțiilor de învățământ, atragerea de 
investitori români și străini. Prioritățile 
comunei noastre, așa cum au reieșit din 
audiențele susținute și urmare a vizitelor 
de lucru s-au concretizat într-un Pro-
gram de investiții centrat pe modern-
izarea infrastructurii rurale, extinderea 
sistemului de alimentare cu apă curentă 
și canalizare, extinderea rețelei electrice 
și a rețelei de iluminat public, reparațiile 
drumurilor din comuna Miroslava, con-
solidarea și modernizarea școlilor, mod-
ernizarea trotuarelor și dalarea 
șanțurilor, realizarea de spații de joacă 
pentru copii, dezvoltarea activităților și 
investițiilor din zona parcului industrial 
și multe altele. Împreună vom lua toate 
deciziile necesare pentru a proteja 
mediul înconjurător, mediul economic 
sau mediul social. 

 
 R.: Care sunt situațiile care tind să 

scape de sub control în comuna 
Miroslava? 

 
D.N.: O situație care tinde să scape de 

sub control este dinamica galopantă a 
construirii de locuințe în comună și de 
aceea lucrăm la o proiectare pentru toate 
satele unde apar drumuri noi, în mare 
parte private. Până acum am găsit ca 
soluție să le preluăm, dar rețeaua de dru-
muri din comună fiind atât de mare, pe 
unele care corespund le preluăm pentru 
modernizare, dar unele sunt în afară 
parametrilor urbanistici. Avem aproape 
500 km de drumuri reparate și asfaltate, 
dar constant apar alte probleme create 
prin alimentările cu apă și canalizare 
care distrug ceea ce am făcut noi. Nu am 
reușit să introducem canalizarea în toate 
satele, dar această investiție va fi 
realizată de către APAVITAL S.A. Iași 
odată cu semnarea contractului și 
finanțarea europeană, demersuri final-
izate chiar în această perioadă. Vor fi 
fonduri suficiente pentru a acoperi și 
toate investițiile pe care le-am propus 
noi, comuna Miroslava, în cadrul AR-
SACIS.  

 
R.: Domnule primar, vorbim de-

spre multe proiecte care se derulează 
în comuna Miroslava, unele cu fon-
duri europene, altele cu fonduri de la 
bugetul comunei. Care este dinamica 
acestora și ce priorități aveți pe 
agenda dumneavoastră? 

 
D.N.: Avem proiecte importante care 

au fost finalizate în acest an cu finanțare 
asigurată prin AFIR cum ar fi: ali-
mentare cu apă și canalizare în parcul in-

Dan Niţă: Miroslava își continuă dezvoltarea chiar 

Şcoala Horpaz
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dustrial 1 și 2 Miroslava cu finanțare 
prin Programul de Dezvoltare Rurală și 
de la bugetul local, realizarea de racor-
duri la rețeaua de canalizare în satele 
Brătuleni, Vorovești, Valea Ursului, 
Ciurbești, Găureni și Uricani, finalizat în 
martie 2020 și amenajare a trei parcuri 
de joacă în comuna Miroslava prin 
GAL,cu finanțare prin Programul de 
Dezvoltare Rurală și de la bugetul local.  

Sunt de asemenea proiecte cu 
finanțare strict de la bugetul local cu ter-
men de finalizare pe tot parcursul anului 
2020, cum ar fi construirea bisericii din 
Valea Adâncă, parcul de joacă din 
Miroslava, gospodărire apă pentru stin-
gerea incendiilor în Parcul Industrial 
Miroslava, parc de joacă în Valea Ursu-
lui și amenajarea de alei pietonale în 
comună - 11,89 km. 

Am realizat documentațiile tehnico-
economice și au fost depuse la CNI pen-
tru obținerea finanțării unor noi proiecte 
de dezvoltare: stadionul, patinoarul arti-
ficial, bazinul didactic de înot.  

În acest an ne concentrăm să 
finalizăm în conformitate cu exigențele 
finanțatorului toate proiectele cu 
finanțare nerambursabilă începute în anii 
trecuți. Calitatea lucrărilor executate 
sunt monitorizate atent de echipele de 
implementare din cadrul Primăriei 
Miroslava, diriginți de șantier, specialiști 
de la Inspectoratul de Stat în Construcții 
și finanțator. Executantul lucrărilor are 
în vedere să coreleze finalizarea 
lucrărilor cu începerea anului școlar 
2020-2021. 

 
R.: Investitorii vin în număr foarte 

mare în parcurile industriale de la 
Miroslava. Cum vedeți evoluția la 
nivel local și zonal în această perioadă 
de criză medico-socială și economică? 

 
D.N.: Așa cum am mai spus de multe 

ori Parcul Industrial Miroslava (Par-
cul Industrial I și Parcul Industrial II) 
este un proiect de succes de care suntem 
foarte mândri. Un succes clădit cu multe 
sacrificii. A fost primul parc industrial 
înființat în Regiunea Nord-Est a 
României care este și funcțional, cu un 
grad de ocupare de aproape 100%. Mii 
de ore lucrate, întâlniri cu sute de in-
vestitori, investiții realizate într-o 
dinamică continuă și în concurență cu 
multe alte parcuri industriale din țară, 
care poate aveau mai multe avantaje 

decât noi. Făcând o analiză a ultimilor 5 
ani aș putea spune că la început am gân-
dit un proiect ambițios și ne-am angajat 
să realizăm un proiect foarte mare pentru 
calibrul unei comune, chiar de talia co-
munei Miroslava. Faptul că am fost 
vitregiți de anumite venituri la bugetul 
comunei și nu am încasat veniturile pre-
conizate inițial, am fost nevoiți să 
apelăm la finanțări rambursabile (împru-
muturi) pentru a realiza investițiile din 
parcul industrial. De ce? Pentru că dez-
voltarea a fost rapidă și nu puteam 
aștepta 5-10 ani să realizăm rețele de căi 
de comunicație, alimentare cu apă și 
canalizare pentru rezidenții din parc. Și 
aici dau un exemplu concludent. Se află 
în plină execuție fabrica Mennekes, unul 
dintre cei mai de succes producători de 
cabluri pentru mașini electrice din Ger-
mania, rezident în parcul industrial II. În 
toamna acestui an își va începe producția 
cu aproximativ 200 de angajați. Trebuia 
să ținem ritmul cu ei și să le asigurăm 
toate utilitățile necesare pentru începerea 
activității. De multe ori s-a lucrat contra 
cronometru, zi și noapte sau în weekend 
și aici le mulțumesc echipelor implicate 
în realizarea investițiilor. Dacă nu 
făceam asta, cu siguranță Menekkes nu 
alegea Miroslava și poate era astăzi la 
Oradea sau Cluj. Sunt optimist în viitor, 
această criză va trece și noi vom rămâne 
pe harta celor mai importante zone in-
dustriale din țară. Ce înseamnă asta? Mii 
de locuri de muncă, dezvoltare, venituri 
suplimentare la bugetul local din care 
vom putea susține noi proiecte propuse 
de către cetățenii noștri. Poate era mai 
bine dacă primeam un sprijin la timpul 
potrivit din partea Consiliului Județean 
Iași sau din partea Guvernului României 
pentru susținerea acestui proiect care nu 
este doar de interes local, ci de interes 
județean și național, deoarece firmele 
care se află în parcul industrial plătesc 
lună de lună sume consistente reprezen-
tând taxe și impozite la bugetul de stat. 

 
R.: Deschidem cutia Pandorei și 

privind zonele critice ale administra -
țiilor în general (salubrizare, câinii 
fără stăpân), care sunt vulnerabilită -
țile momentului la Miroslava, dom-
nule primar? 

 
D.N.: Am prefera să nu mai fie prob-

leme în cutia Pandorei, să se epuizeze 
toate problemele cetățenilor și să spu -
nem: EVRIKA, am învins! Dar aceste 
probleme,așa cum spuneați și dumnea -
voastră, sunt mereu la nivelul admi -
nistrațiilor publice din România, deci și 
la noi în comună. Problema gestionării 
colectării gunoiului menajer și a câinilor 
fără stăpân părea și speram să fie 
rezolvată prin implementarea la nivelul 
județului Iași a programului de colectare 
selectivă a gunoiului și prin crearea 
padocului administrat de Serviciile Pub-
lice Miroslava.  

Având în vedere că există nelămuriri 
în rândul cetățenilor din Miroslava, în 
privința serviciului de colectare și proce-
sare a deșeurilor, facem următoarele 
precizări care sper să lămurească pe toți 
cetățenii comunei Miroslava. Serviciul 
de colectare și procesare a deșeurilor nu 
este executat de primărie, acesta este 
asigurat de către o firmă privată, 
Girexim Universal S.A., fără implicarea 
Primăriei, în urma unei licitații făcute la 
nivel județean de către Asociația de Dez-

voltare Intercomunitară pentru Salubri-
tate Iași. 

Conform regulamentului SMID, 
primăriile din județul Iași (inclusiv 
Primăria Miroslava) au obligația de a în-
casa de la populație tariful pentru 
colectarea gunoiului, fiind practic un in-
termediar între populație și operatorul de 
salubritate. Este o obligație care a fost 
pusă în sarcina primăriei și nu a fost 
alegerea noastră. 

Practic, operatorul de gunoi factu -
rează către primărie prețul gunoiului 
colectat lunar (prețul este stabilit pe tona 
de gunoi colectat, procesat și depozitat. 
Diferența dintre banii colectați de la 
populație și prețul facturat de operatorul 
de salubritate este achitat din bugetul 
local însemnând că, fie cetățenii de pe 
raza comunei produc mai mult gunoi, fie 
nu sunt declarați toți locatarii care locui-
esc în mod real în casele și aparta-
mentele din Miroslava.  

Odată cu majorarea tarifului de 
salubritate, Primăria nu va majora prețul 
pentru cetățeni, însă va fi obligată să 
plătească din bugetul local aproximativ 
120.000 lei pe lună în plus față de efortul 

bugetar prezent, adică aproape 1,5 mil-
ioane lei anual. 

Pentru soluționarea problemei câi -
nilor fără stăpân am efectuat pe raza co-
munei o inventariere a câinilor din gos -
podării – cu stăpân – acolo unde acest 
lucru va fi fost posibil urmând a se 
derula campanii de sterilizare ca în anii 
trecuți, dar toate acestea după terminarea 
perioadei critice create de pandemia de 
coronavirus. 

 
R.: Ce v-ați propus să faceți pentru 

tinerii care aleg să locuiască sau 
trăiesc deja în Miroslava? 

 
D.N.: Am gândit o serie de proiecte 

atractive care vor începe chiar de anul 
acesta: un nou cămin cultural, o sală 
polivalentă cu sprijinul consiliului 
județean, bazin de înot, patinoar artifi-
cial, centru regional de tenis, zone verzi 
de agrement pentru petrecerea timpului 
liber. Îi așteptăm cu idei și propuneri și 
îi vom susține mereu (de ex. am sprijinit 
cu burse pe tinerii care au avut rezultate 
deosebite, etc.)  

 
Mona Popovici

și după pandemie, avem nouă șantiere deschise!

Grădiniţa Miroslava

Canalizare Proselnici

Şcoala Ciurbești
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Fără niciun preambul, o restricție 
inițial amuzantă și aparent de scurtă 
durată s-a instalat în viețile noastre, 
răsturnând ordinea știută a lucrurilor și 
«arestându-ne» la domiciliu pe termen 
nelimitat. Ne-am distrat în săptămâna 
,,Școala altfel’’ cu o sumedenie de 
activități pline de inventivitate, am 
sperat că vacanța de primăvară ne va 
aduce ridicarea îngrădirilor, însa, în 
scurt timp am conștientizat că se im-
punea o regândire a întregului proces 
didactic, într-un univers imaterial, cu 
suficiente necunoscute pentru toți cei 
implicați. 

În lipsa unei platforme unice pe care 
să o recomande Ministerul Educației, 
profesorii au căutat rapid soluții, 
ghidându-se după propriile posibilități 
de lucru, după cele ale elevilor și încer-
când, în același timp, să-și eficientizeze 
munca. Astfel, mijloacele de comuni-
care cu aceștia au devenit dintre cele 
mai diverse: platforme online precum 
ZOOM sau ASQ – cu vulnerabilitățile 
implicite, cunoscuta mesagerie de 
Facebook sau WhatsApp, clasicul e-
mail sau chiar telefonul. Mărturiile 
colegilor care lucrează astfel, dar și 
experiența proprie spun că timpul alo-
cat lecțiilor s-a mărit considerabil, 
transformându-ne în niște dependenți 
de ecran, gata în orice moment al zilei 
să reacționăm la diversele întrebări care 
vin de la învățăceii noștri. Ilar sau nu, 

apreciem o temă făcută, primită la ora 
21.00 și ne grăbim să o corectăm, cu 
gândul că poate în ziua următoare nu 
vom mai fi în contact, sau că respec-
tivul elev nu va mai beneficia telefonul 
mamei, să putem discuta direct. Sunt 
destule opreliști de ordin tehnic ce ne 
îngreunează munca și care ne fac să ne 
fie dor de contactul direct cu clasa, să 
simțim vibrația aceea unică pe care o 
degajă un colectiv plin de energie. 

Să nu uităm că, mai mult poate decât 
în mod obișnuit, rolul părinților în ac-
tivitatea școlii a crescut exponențial, 
aceștia devenind facilitatorii, mijloci-
torii între profesori și elevi, unii dintre 
ei făcând eforturi semnificative de a 
păstra pe linia de plutire îndatoririle 
specifice propriului loc de muncă, viața 
de familie și nevoile copiilor de a 
răspunde sarcinilor impuse. Ei sunt 
eroii noștri din umbră, cei care au făcut 
posibilă menținerea unui climat normal, 
absolut necesar în această perioadă în 
care anxietatea este cuvântul de ordine, 
lucru pentru care le mulțumim ! 

Cât despre elevi, ei au primit inițial 
cu mult entuziasm ideea de a lucra cu 
ajutorul internetului, până când au real-
izat că, în fapt, cerințele care îi vizează 
implică tot rigurozitate, muncă 
susținută, studiu individual – suficiente 
motive ca unii să se sustragă, să aban-
doneze și să se mulțumească cu a trage 
cu ochiul din când în când la ce se mai 

petrece pe grupul clasei. În astfel de 
situații cadrul didactic se vede silit să 
facă apel la orice mijloc de persuasiune 
pentru a reîntregi colectivul – mesageri 
trimiși din poartă în poartă, identifi-
carea membrilor arborelui genealogic 
ce ar putea interveni, amabilitatea 
vecinilor sau diverse alte metode inge-
nioase care ar putea da rezultat. Nu 
putem neglija nici categoria consistentă 
a celor care au luat în serios școala la 
distanță și care răspund oră de oră, fac 
teme, fișe, proiecte, așa cum se 
obișnuiseră deja. Toți acești copii ne 
motivează să căută materiale frumoase, 
atractive, să le oferim lecții care să-i 
facă să evolueze și să le facă plăcere să 
lucrăm împreună. Totuși, chiar și pentru 
aceștia din urmă, funcția socială a școlii 
nu este deloc de neglijat. Cu sinceri-
tatea nemijlocită a copilăriei, ei 
mărturisesc:  
l ,,în această perioadă, o zi din viața 

mea este cu mult diferită de acele 

zile în care mergeam la școală’’ 
(Fabian) 

l ,,joc Roblox cu prietenii și frații mei” 
(Alexandra) 

l ,,la ora 18.30 mă apuc de sport, pe 
care îl fac acasă, ca să mă mențin’’ 
(Răzvan) 

l ,,după ce termin de scris, ies în curte 
să mă joc cu câinele meu, deoarece 
fiind în izolare, nu pot chema pri-
etenii acasă’’ (Darius) 

l ,,îmi lipsesc colegii și profesorii, pe 
care nu i-am văzut de ceva timp’’ 
(Marta). 
Mari și mici, ne ducem dorul unii al-

tora, ne străduim să facem lucrurile să 
funcționeze cât timp condițiile vitrege 
o cer și visăm cu ochii deschiși la o zi 
de școală obișnuită, pe care, fără nicio 
îndoială, o vom valoriza înzecit când o 
vom retrăi!  

Prof. Andreea Abaza 
Școala Gimnazială „Dimitrie 
Anghel” – Structura Uricani

Școala în vremea pandemiei

Cu toții știm ca această perioadă a fost 
una de grele încercări, însă prin respon-
sabilitate iată că am reușit să ieșim din 
starea de urgență într-o perioadă mai 
relaxată, anume în starea de alertă. Cu 
toate că mare parte dintre restricții au 
fost ridicate, totuși, prezența copiilor în 
mediul școlar ar reprezenta un factor de 
risc pentru răspândirea cu noul Corona 
Virus. Recomandările Ministrului 
Educației și Cercetării au fost ca în toată 
această perioadă să se continue procesul 
educațional prin intermediul mediului 
online, funcție de posibilitățile fiecărui 
elev, lăsând loc ca evaluarea finală să îi 
fie în favoare. Conform articolului 
118^1 sunt astfel prevăzute următoarele 
măsuri: 
a) nu se vor mai susține lucrările scrise 

pentru semestrul al II-lea (teze), iar 
mediile vor fi încheiate cu minimum 
două calificative/note; 

b)  pentru învățământul primar: 
1. dacă elevul are cel puțin două cali-
ficative pe semestrul al II-lea și nu se 
poate valorifica activitatea on-line, 
atunci situația școlară semestrială se 
poate încheia doar cu aceste două cal-
ificative; 
2. dacă elevul are cel puțin două cali-
ficative pe semestrul al II-lea și se 
poate valorifica activitatea on-line, 
atunci situația școlară semestrială se 
poate încheia și cu mai mult de două 
calificative; 
3. dacă elevul are doar un calificativ 
pe semestrul al II-lea și nu se poate 
valorifica activitatea desfășurată on-
line, atunci al doilea calificativ va fi 
considerat calificativul care reprezintă 
media elevului din primul semestru; 

4. dacă elevul are doar un calificativ 
pe semestrul al II-lea și se poate valo -
rifica activitatea desfășurată on-line, 
atunci situația școlară semestrială se 
poate încheia cu cel puțin două cali-
ficative; 
5. dacă elevul nu are niciun calificativ 
în semestrul al II-lea și nu se poate 
valorifica activitatea on-line, atunci 
media semestrului I devine media 
anuală; 
6. dacă elevul nu are niciun calificativ 
în semestrul al II-lea și se poate val-
orifica activitatea on-line, atunci 
situația școlară semestrială se poate 
încheia cu cel puțin două calificative; 

c) pentru învățământul gimnazial, liceal, 
profesional și postliceal: 

1. dacă elevul are cel puțin două note 
pe semestrul al II-lea și nu se poate 
valorifica activitatea on-line, atunci 
situația școlară semestrială se poate 
încheia doar cu aceste două note; 
2. dacă elevul are cel puțin două note 
pe semestrul al II-lea și se poate val-
orifica activitatea on-line, atunci 
situația școlară semestrială se poate 
încheia și cu mai mult de două note; 
3. dacă elevul are doar o notă pe se-
mestrul al II-lea și nu se poate valori-
fica activitatea desfășurată on-line, 
atunci a doua notă va fi considerată 
nota care reprezintă media elevului 
din primul semestru; 
4. dacă elevul are doar o notă pe se-
mestrul al II-lea și se poate valorifica 
activitatea desfășurată on-line, atunci 
situația școlară semestrială se poate 
încheia cu cel puțin două note; 
5. dacă elevul nu are nicio notă în se-
mestrul al II-lea și nu se poate valori-
fica activitatea on-line, atunci media 
semestrului I devine media anuală; 
6. dacă elevul nu are nicio notă în se-
mestrul al II-lea și se poate valorifica 
activitatea on-line, atunci situația 
școlară semestrială se poate încheia cu 
cel puțin două note; 
7. dacă media primului semestru este 
mai mică decât 5 și nu se poate val-
orifica activitatea on-line, atunci 
cadrul didactic decide împreună cu 
elevul/părintele/susținătorul legal data 
la care acesta poate susține o lucrare 
scrisă/un proiect prin care să fie notat, 
iar nota de la această evaluare devine 
medie anuală; 
8. dacă media primului semestru este 
mai mică decât 5 și se poate valorifica 

activitatea on-line, atunci media se-
mestrului al II-lea poate fi încheiată 
cu cel puțin două note; 
Tezele pe acest semestru au fost anu-

late, media elevului putând fi încheiată 
cu minim două note. Dacă elevul nu a 
avut posibilitatea participării la progra-
mul școlar desfășurat în spatial online și 
nici nu a fost notat anterior datei de 11 
martie, atunci media de pe primul se-
mestru devine medie anuală. Tocmai din 
acest considerent, fiind foarte mulți elevi 
fără posibilități materiale de a-și 
achiziționa aparatură tehnică, Ministrul 
Educației și Cercetării, Monica Anisie, a 
obținut aprobarea proiectului achizițio -
nării a 250 de mii de tablete pentru elevii 
aflați în această ipostază. 

O altă măsură în favoarea elevilor, de 
această dată a celor din anii terminali es -
te eliminarea competențelor și echivala -
rea acestora cu mediile obținute la aceste 
materii, rămânând astfel obligatorii pen-
tru examenul național de bacalaureat 
doar cele trei probe scrise. Pentru aceș -
tia și pentru elevii claselor a VIII a, se 
vor organiza ședințe de pregatire supli -
mentară pentru examenele naționale de 
Evaluare Națională și de Bacalaureat în-
cepând cu data de 2 iunie, de această 
dată în spațiul școlar, respectându-se 
însă protocoalele stricte impuse. 

Cu toții știm cât este de importantă 
educația și sănătatea copiilor noștri, 
așadar, vă îndemn să fiți calmi și respon-
sabili pentru că doar prin unitatea 
acțiunilor noastre putem reuși să 
depășim această perioadă de grea 
cumpănă! 

Profesor Raluca Vartic,  
Consilier Judeţean

Măsuri luate în educaţie în contextul pandemiei de COVID 19
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Criza socială generată de apariția 
noului Coronavirus și decretarea Stării 
de Urgență nu a ocolit nici lăcașurile de 
cult din comuna Miroslava. Astfel după 
ce perioada stării de urgență a luat 
sfârșit aceasta fiind înlocuită cu starea 
de alertă, preoții din comuna noastră s-
au adaptat noilor prevederi legale și, 
acolo unde spațiul a permis, aceștia au 
construit altare de vară și au început să 
oficieze slujbele religioase sub cerul 
liber în mijlocul enoriașilor.  

Prevederile proiectului de lege adop-
tat de Guvern reglementează că activi-
tatea cultelor religioase se exercită liber, 

cu respectarea regulilor de disciplină 
sanitară stabilite de autoritățile cu 
atribuții în domeniu, inclusiv 
de Comitetul Național pentru Situații 
Speciale de Urgență, cu consultarea De-
partamentului Cultelor iar regulile de 
disciplină sanitară „vor cuprinde măsuri 
privind accesul în lăcașele de cult, 
distanța minimă de siguranță precum și 
alte asemenea măsuri privind orice alte 
aspecte implicate de activitatea de ex-
ercitare a cultelor religioase, urmărind 
cu prioritate asigurarea prevenției și re-
ducerea riscului de îmbolnăvire cu noul 
coronavirus SARS-Cov-2.

Preoţii din comuna Miroslava 
slujesc în curtea bisericilor

Sărbătoarea lunii mai: Sfinţii Împăraţi Constantin și Elena
Creștinii ortodocși îi sărbătoresc 
pe 21 mai pe Sfântul Împărat 
Constantin cel Mare și pe mama 
să, Elena, cunoscuți drept cei 
care au dat libertate 
creștinismului. 

Împăratul Constantin a devenit, prin 
Edictul de la Milano, un adevărat protec-
tor al creștinilor. În timpul domniei sale 
au fost adoptate o mulțime de decizii în 
favoarea Bisericii și a preoților. În 321, 
el a declarat duminică drept sărbătoarea 
săptămânală a creștinilor, zi de odihnă în 
imperiu și zi în care și soldații asistau la 
slujba. 

Despre mama să, Elena, se spune că a 
fost prima femeie care și-a eliberat 
sclavii și a ajutat creștinii persecutați. 

 
Familia împăratului a sprijinit 

repararea bisericilor, dar a ajutat și la 
construirea altora. Totodată, împăratul 
Constantin cel Mare a construit o nouă 
capitală - inaugurată la 11 mai 330 -, 
transformând orașul Bizantium în Con-
stantinopol, care timp de o mie de ani va 
fi capitală creștină a Imperiului Român. 

În calendarul popular, sărbătoarea 
este cunoscută și drept Constantin Graur 
sau Constantinul Puilor și se mai spune 

că este și sărbătoare a păsărilor 
pădurilor, pentru că în această zi ele își 
învață puii să zboare. 

Viticultorii nu lucrează în vie de ziua 
sfinților Constantin și Elena, pentru că 
altfel graurii le vor mânca recolta. 

Conform tradiției, în această zi nu se 
lucrează pământul. Altfel, păsările vor 
provoca multe pagube. În unele zone din 
țară această este ultima zi în care se mai 
poate semăna porumb, ovăz și mei, 
spunându-se din bătrâni că tot ce se 
seamănă după această zi se va usca. 

Tot în această zi ciobanii hotărăsc cine 
le va fi baci, dar și locul în care va fi 
amplasată stana și cine o să o păzească. 
Țăranii aprind un foc mare în această zi 
pentru a fi feriți de forțe malefice, iar 
prin fumul sau trebuie să treacă și oile 
pentru a fi protejate. 

Femeile își stropesc gospodăriile cu 
aghiazmă și aprind tămâie pentru a 
alungă duhurile rele și necurate. 

Pentru voia bună în familie, trebuie să 
punem în casă cel puțîn trei fire de bujori 
imbobociti. 

De asemenea, pentru sănătate, cineva 
din familie ar fi bine să ducă la biserica 
trei bujori, flori de lămâiță, pâine și dul-
ciuri, preparate în casă. 

Doxologia.ro
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Având în vedere că există nelămuriri 
în rândul cetățenilor din Miroslava în 
privința serviciului de colectare și 
procesare a deșeurilor, facem urmă -
toarele precizări: 

Precizări generale 
l Nu Primăria este cea care execută 

serviciul de colectare și procesare a 
deșeurilor. 

l Serviciul este asigurat de către o 
firmă privată, Girexim Universal 
SA. Acest lucru s-a făcut fără impli-
carea Primăriei, în urma unei licitații 
făcute la nivel județean de către 
ADIS (Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară pentru Salubritate 
Iași). 

l Conform regulamentului SMID (Sis-
temul de Management Integrat al 
Deșeurilor), primăriile din județ (in-
clusiv primăria Miroslava) au 
obligația de a colecta de la populație 
tariful pentru colectarea gunoiului, 
fiind practic un intermediar între 
populație și operatorul de salubritate. 
Este o obligație care a fost pusă în 
sarcina Primăriei și nu a fost 
alegerea noastră. 

Despre prețul gunoiului 
l În prezent, prețul de colectare a 

gunoiului este de 199,99 lei pe tona 
de gunoi colectat și procesat. Acest 
tarif este perceput de către operatorul 
de salubritate. La acest preț, se 
adaugă un alt tarif de depozitare de 
186,82 lei/tonă, tarif perceput de 
către Salubris SA care administrează 
depozitul de deșeuri. Aceasta 
înseamnă că tariful complet pe tona 

de gunoi colectat, procesat și depoz-
itat este în prezent de 382,81 lei/tonă 

- În urmă cu puțin timp, operatorul de 
salubritate Girexim Universal SA a 
solicitat către ADIS majorarea tari-
fului de colectare și procesare al 
deșeurilor, motivând faptul că a 
funcționat în pierdere pe parcursul 
anului trecut, deoarece cantitățile de 
gunoi colectate au fost mai mari 
decât cele la care s-a angajat atunci 
când a participat la licitație. În urma 
majorării de preț, noul tarif cumulat 
ar urma să crească la 538,03 lei/tona 
de deșeuri 

Cine și cât plătește 
l Majorarea prețurilor pentru 

colectarea gunoiului nu va duce la 
majorarea prețului pentru locuitorii 
comunei. 

l În comuna Miroslava se colectează 
zilnic între 25 și 30 de tone de 
deșeuri 

l Practic, operatorul de gunoi 
facturează către Primărie prețul 
gunoiului colectat lunar (prețul este 
stabilit pe tona de gunoi colectat, 
procesat și depozitat). Primăria 
colectează un preț forfetar stabilit 
pentru fiecare locatar declarat în 
locuințele de pe raza comunei. 
Diferența dintre banii colectați de la 
populație și prețul facturat de opera-
torul de salubritate este achitat din 
bugetul local. Aceasta înseamnă că, 
fie locatarii din locuințele de pe raza 
comunei produc mai mult gunoi, fie 
nu sunt declarați toți locatarii care 
locuiesc în mod real în casele și 
apartamentele din Miroslava 

l Odată cu majorarea tarifului de 
salubritate, Primăria nu va majora 
prețul pentru cetățeni, însă va fi 
obligată să plătească din bugetul 
local aproximativ 120.000 lei pe lună 
în plus față de efortul bugetar 
prezent, adică aproape 1,5 milioane 
lei anual. 

Ce poate și ce  
nu poate face Primăria 

l Pentru a reduce diferența mare de 
preț care trebuie plătită de bugetul 
local, Primăria face un apel către 
populație să declare în mod real 
numărul de locuitori declarați în 
fiecare locuință. Pentru a ne asigura 
că declarațiile au fost făcute corect, 
vom efectua, în mod aleatoriu și pe 
baza sesizărilor primite de la cetățeni 
controale în toate localitățile co-
munei. Facem acest lucru pentru că 

este corect ca fiecare să plătească în 
funcție de cantitatea de gunoi 
produsă 

l O altă modalitate de a scădea factura 
pentru gunoi ar fi colectarea 
selectivă, lucru care la ora actuală se 
face într-o proporție foarte mică la 
nivelul comunei. Dacă am ajunge la 
un grad de colectare selectivă de 
50% din cantitatea de gunoi produs, 
facturile ar scădea semnificativ. 
În acest sens, facem un apel către toți 

cetățenii să fie responsabili, să declare 
în mod real numărul de locatari din 
case pentru a putea face economii la 
bugetul local, economii care înseamnă 
noi investiții în comună. 

De asemenea, precizăm că facem 
permanent demersuri și presiuni asupra 
operatorului de salubritate pentru ca 
acesta să-și facă în mod corect treaba, 
să țină cont de sugestiile și reclamațiile 
locuitorilor din comună.

Gestionarea colectării gunoiului în Comuna Miroslava

Care este diferenţa dintre starea de alertă și starea de urgenţă?
Starea de alertă este prevăzută în OUG nr. 21/2004 

și se referă la punerea de îndată în aplicare a planurilor 
de acțiuni și măsuri de prevenire, avertizare a 
populației, limitare și înlăturare a consecințelor situației 
de urgentă. Pe timpul stării de alertă, se pot dispune 
orice măsuri care sunt necesare pentru înlăturarea stării 
de forță majoră. Potrivit articolului 4 din OUG nr. 
21/2004, pe durata situațiilor de urgență sau a stărilor 
potențial generatoare de situații de urgență se între-
prind, în condițiile legii, după caz, acțiuni și măsuri 
pentru: 
1. avertizarea populației, instituțiilor și agenților eco-

nomici din zonele de pericol; 
2. declararea stării de alertă în cazul iminenței 

amenințării sau producerii situației de urgență; 
3. intervenția operativă cu forțe și mijloace special con-

stituite, în funcție de situație, pentru limitarea și 
înlăturarea efectelor negative; 

4. acordarea de ajutoare de urgență; 
5. instituirea regimului stării de urgență, în condițiile 

prevăzute de art. 93 din Constituția României, 
republicată; 

6. solicitarea sau acordarea de asistență internațională; 
7. acordarea de despăgubiri persoanelor juridice și fiz-

ice. 

Ce drepturi sau libertăți pot fi  
restrânse pe timpul stării de alertă? 

În plus, pe timpul stării de alertă se pot dispune, cu 
respectarea prevederilor art. 53 din Constituția 
României, repu blicată, măsuri pentru restrângerea unor 
drepturi sau libertăți fundamentale referitoare, după 
caz, la libera circulație, inviolabilitatea domiciliului, 
interzicerea muncii forțate, dreptul de proprietate 

privată ori la protecția socială a muncii, aflate în strânsă 
relație de cauzalitate cu situația produsă și cu 
modalitățile specifice de gestionare a acesteia. 

Zonele afectate de inundații, incendii sau zăpezi pot 
fi evacuate și se pot acorda ajutoare de urgență. Pe tim-
pul stării de alertă, se pot dispune orice măsuri care 
sunt necesare pentru înlăturarea stării de forță majoră. 

De asemenea, conform OUG nr. 21/2004, pe timpul 
stării de alertă se pot dispune, cu respectarea preveder-
ilor art. 53 din Constituția României, repu blicată, 
măsuri pentru restrângerea unor drepturi sau libertăți 
fundamentale referitoare, după caz, la libera circulație, 
inviolabilitatea domiciliului, interzicerea muncii 
forțate, dreptul de proprietate privată ori la protecția 
socială a muncii, aflate în strânsă relație de cauzalitate 
cu situația produsă și cu modalitățile specifice de ges-
tionare a acesteia. 

Declararea stării de alertă să evacueze din zona 
supusă regimului stării de asediu sau de urgență per-
soanele a căror prezență nu se justifică în cazul 
situațiilor de urgență la nivel național sau pe teritoriul 
mai multor județe se publică în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, iar la nivel județean sau al municip-
iului București, în Monitorul Oficial al autorității ad-
ministrativ-teritoriale respective. 

Ce este, de fapt,  
starea de urgență? 

Potrivit articolului 3 din Ordonanța de Urgență nr. 
1/1999, starea de urgență reprezintă ansamblul de 
măsuri excep ționale de natură politică, economică și 
de ordine publică, aplicabile pe întreg teritoriul țării sau 
în unele unități administrativ-teritoriale care se instituie 
în următoarele situații: 

1. existența unor pericole grave actuale sau iminente 
privind securitatea națională ori funcționarea 
democrației constituționale; 

2. iminența producerii ori producerea unor calamități 
care fac necesară prevenirea, limitarea sau 
înlăturarea, du pă caz, a urmărilor unor dezastre. 
Starea de urgență este decretată de președinte și apoi 

avizată în Parlament, în termen de cinci zile. Aceasta 
se poate institui pe o perioadă de cel mult 30 de zile. 
În cazul în care este vorba despre calamități, 
responsabilitățile și atribuțiile autorităților locale sunt 
preluate de Ministerul de Interne, prin Inspectoratul 
General pentru Situații de Urgență. 

Pe durata stării de urgență sunt interzise limitarea 
dreptului la viață, cu excepția cazurilor când decesul 
este rezultatul unor acte licite de război, tortura și 
pedepsele ori tratamentele inumane sau degradante, 
condamnarea pentru infracțiuni neprevăzute ca atare, 
potrivit dreptului național sau internațional, precum și 
restrângerea accesului liber la justiție, se arată în Legea 
nr. 453/2004 pentru aprobarea Ordonanței de urgență 
a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu 
și regimul stării de urgență. 

Care este diferența  
dintre starea de alertă  
și starea de urgență? 

În cazul stării de urgență se restrâng drepturile 
constituționale ale locuitorilor din zona pentru care s-
a instaurat, în timp ce pentru starea de alertă drepturile 
constituționale ale locuitorilor nu se vor restrânge. Mai 
exact, starea de alertă permite autorităților să ia orice 
măsuri pentru prevenirea și înlăturarea pericolelor pe 
care le presupune constatarea unei situații de urgență.
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Anunț 
S.C. SERVICII PUBLICE MIROSLAVA SRL oferă servicii de 

închiriere buldoxcavator pentru săpături mecanizate, 
amenajări, terasări, etc., închiriere tractor cu remorcă, 

tocător vegetație, tocător creangă.  
Mai multe detalii la telefon 0749837930

Primarul Dan Niţă – 
solidar cu micii bolnavi 
pe timp de pandemie 
La vreme de necaz, pe perioada stării de urgență, primarul Co-

munei Miroslava, Dan Niță, a inițiat o campanie de strângere de 
fonduri pentru a cumpăra un aparat de ulti mă generație pentru 
teste COVID19, AriaMx Real-Time PCR pentru a-l dona Spitalu-
lui de Copii ”Sfânta Maria” din Iași.  

Aparatul poate efectua peste 500 de teste COVID 19 pe zi și 
poate fi folosit de către spital și după această epidemie având un 
spectru larg de testare virusologică și bacteriolo gică.  

Costul aparatului a fost de 200.000 lei din care primarul a donat 
suma de 20.000 lei, reprezentând zece procente din factura totală. 
Pentru a strânge suma totală necesară achiziționării aparatului pri-
marul a făcut un apel către toți cetățenii din Miroslava și către 
firmele, oamenii de afaceri care activează sau lucrează în 
Miroslava. “Voi considera drept prietenul meu pe oricine va dona 
în acest scop!” a scris primarul pe pagina sa de Facebook iar do-
natorii nu au întârziat să apară, acesta anunțând în circa trei 
săptămâni de la lansarea campaniei că suma a fost strânsă iar 
aparatul a ajuns la Spitalul de Copii din Iași. 

“Este o mare fericire și o mare realizare pentru că noi, comu-
nitatea din Miroslava, persoane fizice și companii, alături de alți 
oameni de bine, am dotat cel mai mare Spital de Copii din 
Moldova cu un aparat performant de testare pentru noul coro-
navirus. Astăzi, aparatul de testare a ajuns la Spitalul de Copii 
«Sfânta Maria» din Iași și va fi pus în funcțiune în câteva zile. 
Vă mulțumesc tuturor celor care ați răspuns apelului meu! 
Mulțumesc și Asociației «AMA - zâmbet de copil» care a fost 
partenerul nostru în acest demers! Vom face și alte lucruri fru-
moase pe viitor!” a declarat pe data de 23 aprilie primarul Co-
munei Miroslava, Dan Niță.

lCabinet medic 
familie 
AFLOAREI 
MAR- GARETA, 
Sat Horpaz, tel. 
0726.332.787 

lCabinet medic 
familie DARIE 
MARIA 
CRENELA, Sat 

Ciurbești, tel. 
0748.996.930 

lCabinet medic 
familie POPESCU 
ANINA, 
Miroslava tel. 
0742.783.944 

lCabinet medic 
familie LUPAȘCU 
GEORGETA, 

Miroslava, șos. 
Voinești nr. 498, 
tel. 0232.236.944 

lCabinet medic 
familie BEJE-
NARIU OXANA, 
Miroslava - str. 
M.Kogălniceanu 
38, tel. 
0740.041.569

Funcționează din luna mai 
2018 în comuna Miroslava, 
județul Iași ca centru 
multifuncțional de diagnostic 
și asistență medicală de spe-
cialitate. Oferim servicii 
medicale de înaltă calitate, 
grație echipei de medici 
specialiști și a aparaturii noi 
performante. CENTRUL 
MEDICAL „SANISMED 
CLINIC“ este la dispoziția 
tuturor pacienților, oferind 
consultații în specialitățile 

clinice: medicină internă, 
pneumologie, dermato-ven-
erologie, obstetrică-gine-
cologie, urologie, psihiatrie, 
psihologie clinică, psihoter-
apie cognitiv-
comportamentală, reuma-
tologie, medicină de recuper-
are, ecografii, analize de lab-
orator.  

Departamentul de recu-
perare medicală oferă ser-
vicii de fizioterapie (proce-
duri de joasă frecvență, 

curenți de înaltă frecvență, 
laser terapie), programe de 
kinetoterapie și masaj ter-
apeutic, individualizate în 
funcție de patologie. O parte 
din aceste servicii sunt de-
contate de CASA DE 
ASIGURĂRI DE 
SĂNĂTATE IAȘI: medicină 
internă (inclus 
electrocardiogramă), pneu-
mologie, psihiatrie și psi-
hologie clinică. 

Venind în întâmpinarea 
nevoilor pacienților extin-
dem permanent gama de 
investigații și servicii med-
icale oferite prin acoperirea 
unei palete mai largi a 
consultațiilor de specialitate 
decontate de CJAS Iași, pre-
cum și înființarea unui de-
partament de spitalizare de 
zi.  

Centrul medical 
„SANISMED CLINIC“ vine 
și în sprijinul companiilor 
private asigurând servicii 
medicale de tip abonament.  

Unde ne găsiți? Pe strada 
Olga Sturza, Nr. 1A (lângă 
Școala Generală) Telefon 
0232.709.876

Centrul medical „Sanismed Clinic“

Cabinetele de medicină de familie 
de pe raza Comunei Miroslava



Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură 
(APIA) informează beneficiarii că începând de astăzi, 15 
mai 2020, eliberează adeverințe fermierilor care 
intenționează să acceseze credite în vederea finanțării 
activităților curente, de la instituțiile bancare și non-ban-
care care au încheiat convenții cu APIA.  

Mai mult, pentru a respecta în continuare regulile de 
distanțare socială și pentru a proteja sănătatea personalului 
propriu și a beneficiarilor, fermierii au posibilitatea de a 

solicita Agenției eliberarea adeverințelor prin mijloace 
electronice (telecomunicații). De asemenea, cu acordul fer-
mierului, APIA transmite direct, prin mijloace electronice, 
instituțiilor bancare și non-bancare adeverințele eliberate. 

În ce privește primirea Cererilor unice de plată în cadrul 
Campaniei 2020, informăm că se realizează în continuare 
prin mijloace electronice, până la acest moment fiind de-
puse un număr de 604.271 cereri, pentru o suprafață de 
4.969.969,53 ha. 

Campania de depunere a Cererilor Unice de Plată se va 
încheia la data de 15 iunie 2020, în conformitate cu preved-
erile OMADR nr.89/ 03.04.2020 privind depunerea on-line 
a cererilor unice de plată aferente anului 2020.  

Completarea Cererilor unice de plată se realizează pe 
site-ul APIA www.apia.org.ro, accesând link-ul aplicației 
IPA-Online http://lpis.apia.org.ro, iar descrierea amănunțită 
a utilizării aplicației se găsește în ghidul de utilizare al 
acesteia care poate fi accesat la butonul Asistență.  

Documentele care se atașează la dosarul Cererii unice de 
plată sau la modificările aduse acesteia (copie CI/BI/pașaport 
/certificatul de înregistrare la ONRC/certificatul de înregis-
trare fiscală, dovadă cont bancar activ) se transmit prin mi-
jloace electronice către Centrele județene/locale APIA de care 
aparțin fermierii. 

 
Serviciul Relații cu Publicul și Comunicare

COMUNICAT DE PRESĂ 

APIA a dat startul eliberării  
adeverinţelor aferente Campaniei 2020


