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O investiție de peste 6 milioane  
de euro va schimba fața comunei 

Primăria Miroslava 
dezvoltă, în 

parteneriat cu 
IULIUS, un proiect 

de retail cu funcţiuni 
pentru comunitate 
l supermarket și zonă de cumpărături l mix 
de servicii adaptat cerințelor locuitorilor l 
parc și facilități de recreere l 137 locuri de 

parcare l atracții pentru întreaga familie

Institutul de Boli 
Cardiovasculare Iași 

se va muta la Miroslava

Populația Miroslavei a crescut în ul-
timii cinci ani într-un ritm alert astfel la 
nivelul lunii decembrie 2019, datele ofi-
ciale înregistrau un total de 27.202 
locuitori cu domiciliul în Miroslava, însă 
în realitate numărul acestora fiind cu 

câteva mii mai ridicat, unii dintre cei 
care s-au mutat în comună în ultimii ani 
preferând să își păstreze domiciliul ofi-
cial pe municipiul Iași sau în localitățile 
de proveniență din diverse motive. 

Continuare în pagina 11

Miroslava - între cei 
care au drepturi și cei 

cărora li se cuvine

Vineri, 12 iunie 2020, ar fi trebuit să sune 
ultimul clopoțel în anul școlar 2019-2020. 
Chiar dacă școlile au fost pustii în ultima zi 

de școală, profesorii au fost alături de elevi 
prin intermediul internetului. 

Continuarea în pagina 8

Final de an școlar în 
condiţii speciale

În ședința de Consiliu Local 
Miroslava din luna iunie s-a aprobat 
inițierea procedurii de trecere, în 
condițiile legii, a unui teren în 
suprafață de 12 ha, aparținând dome-
niului public al comunei Miroslava in-
travilan, din domeniul public al co-
munei Miroslava, și administrarea 

Consiliului Local Miroslava în dome-
niul public al Statului Român și ad-
ministrarea Ministerului Sănătății, în 
vederea construirii Institutului de Boli 
Cardiovasculare „Prof. Dr. George 
I.M. Georgescu” Iași.  

 
Continuare în pagina 3
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Reunit în ședință de lucru „extraordi-
nară” în ziua de 7 mai 2020, ora 09:00, 
în sala de ședințe a Primăriei comunei 
Miroslava, Consiliul Local Miroslava, 
județul Iași a votat și aprobat următoa-
rele normative locale: 

 
l Hotărârea nr.91 privind aprobarea Bu-

getului creditelor interne inițial pe trim.II 
2020 la nivelul comunei Miroslava, 
județul Iași. 

 
Reunit în ședință de lucru „de îndată” 

în ziua de 28 mai 2020, ora 09:00, în sala 
de ședințe a Primăriei comunei Miro-
slava, Consiliul Local Miroslava, județul 
Iași a votat și aprobat următoarele nor-
mative locale: 

 
l Hotărârea nr. 92 privind obligația uti-

lizatorilor, persoane fizice și/sau juri-
dice, de a se racorda la rețeaua de cana-
lizare publică stradală existentă a comu-
nei Miroslava. 

l Hotărârea nr. 93 privind actualizarea 
inventarului domeniului privat al comu-
nei Miroslava, județul Iași, că urmare a 
modificărilor și completărilor intervenite 
în inventar. 

l Hotărârea nr. 94 privind aprobarea ta-
rifelor orare pentru utilajul tractor John 
Deere aflat în proprietatea și administra-
rea societății Servicii Publice Miroslava 
S.R.L., precum și pentru autospecială 
Daf aflată în proprietatea comunei Mi-
roslava și în administrarea societății Ser-
vicii Publice Miroslava S.R.L., începând 
cu dată de 01 iunie 2020. 

l Hotărârea nr. 95 privind respingerea 
plângerii prealabile formulată de către 
S.C. AGRICOLĂ MIROSLAVA S.A. 
îm potriva Hotărârii Consiliului Local 
Miroslava nr.152/31.08.2010 privind 
însușirea domeniului public al comunei 
Miroslava, a Hotărârii Consiliului Local 
Miroslava nr.94/19.08.2011 privind 
însușirea domeniului public al comunei 
Miroslava și Autorizației de construire 
nr.358/28.05.2019. 

l Hotărârea nr. 96 privind modificarea 
Hotărârii Consiliului Local Miroslava 
nr.110/11.05.2017 privind aprobarea 
Normelor procedurale interne pentru 
contractarea și/sau garantarea de 
finanțări rambursabile pentru Unitatea 
administrativ-teritorială comună Miro-
slava. 

l Hotărârea nr. 97 privind aprobarea vân-
zării și a prețului de vânzare a terenului 
în suprafață de 5100 m.p., aparținând do-
meniului privat al comunei Miroslava, 
număr cadastral 89803, situat în T14, in-
travilan sat Brătuleni-incinta S.C. MI-
ROSLAVA INDUSTRIAL PARC 
S.R.L., comună Miroslava către S.C. 
RESONANCE DISTRIBUTION 
S.R.L..  

l Hotărârea nr. 98 privind desemnarea 
reprezentanților- împuterniciți ai Consi-
liului Local Miroslava pentru constata-

rea contravenției și aplicarea sancțiunii 
prevăzută la art.93 alin.(1) pct. 29 din 
Legea nr.123/2012 -Legea energiei elec-
trice și a gazelor naturale, cu modifică-
rile și completările ulterioare la nivelul 
comunei Miroslava. 

l Hotărârea nr. 99 privind aprobarea Re-
gulamentului de organizare și utilizare a 
spațiilor de joacă amplasate pe domeniul 
public/privat al comunei Miroslava, 
județul Iași. 

l Hotărârea nr. 100 privind aprobarea 
concesionării prin licitație publică des-
chisă a terenului în suprafață de 2000 
m.p., având număr cadastral 90616, in-
travilan conform PUG extins sat Brătu-
leni, comună Miroslava, aparținând do-
meniului privat al comunei pentru con-
struire hală producție. 

l Hotărârea nr. 101 privind aprobarea în-
chirierii/concesionării prin licitație pu-
blică deschisă a construcțiilor C1, C3, 
C5, C7 și C9, cu următoarele numere ca-
dastrale: 66852-C1, 66852-C3, 66852-
C5, 66852-C7 și respectiv 66852-C9, in-
tabulate în Cartea Funciară nr. 66852 a 
comunei Miroslava, situate în intravilan 
conform PUG, sat Uricani, aparținând 

domeniului public al comunei Miro-
slava, județul Iași, în scopul desfășurării 
activității de creștere a animalelor, și în-
cetarea efectelor Hotărârii Consiliului 
Local Miroslava nr.59/26.03.2020 

l Hotărârea nr. 102 privind aprobarea 
modificării, completării și actualizării 
Actului Constitutiv al societății SERVI-
CII PUBLICE MIROSLAVA S.R.L., că 
urmare a extinderii activității. 

l Hotărârea nr. 103 privind rectificarea 
bugetului de venituri și cheltuieli al co-
munei Miroslava pe trim.ÎI 2020. 

l Hotărârea nr. 104 privind aprobarea 
concesionării prin licitație publică des-
chisă a terenului în suprafață de 44.724 
m.p., având număr cadastral 90803, in-
travilan conform PUG extins sat Miro-
slava, comună Miroslava, aparținând do-
meniului public al comunei pentru 
înființarea Centrului Regional de Tenis 
Miroslava. 

l Hotărârea nr.105 privind aprobarea 
vânzării de către domnul Tărsănaru 
Emila construcției edificată pe terenul 
concesionat, aparținând domeniului pri-
vat al comunei Miroslava, în suprafață 

de 521 m.p., situat în sat Ciurbești, tarla 
78, număr cadastral 79024.  

l Hotărârea nr. 106 privind declanșarea 
procedurii de expropriere pentru cauză de 
utilitate publică a imobilului- construcție 
C1 în suprafață de 168 m.p., proprietate 
privată, care constituie coridorul de ex-
propriere al lucrării de utilitate publică de 
interes local pentru obiectivul de 
investiții: ”Construire sediu primărie în 
comună Miroslava, județul Iași”. 

l Hotărârea nr.107 privind aprobarea mo-
dificării și completării Hotărârii Consi-
liului Local Miroslava nr.89/30.04.2020 
privind acordarea mandatului special re-
prezentantului Unității Administrativ-Te-
ritorială comună Miroslava în AGA 
ADIS Iași în vederea aprobării modifică-
rii tarifului de colectare și transport a 
deșeurilor menajere și similare, altele 
decât reciclabile, în cadrul Proiectului 
„Sistem de Management Integrat al 
Deșeurilor din Județul Iași” și împuterni-
cirea președintelui ADIS Iași să semneze 
Actul Adițional nr.3 la Contractul de de-
legare a gestiunii serviciului de colectare 
și transport a deșeurilor municipale în 
județul Iași nr.357/30.10.2018.

Hotărâri ale Consiliului Local  
Miroslava din luna mai 2020

Datele înregistrate la Oficiul de Stare Civilă în luna mai 2020
În luna mai 2020, la 
Oficiul de Stare 
Civilă al Comunei 
Miroslava s-au 
înregistrat un număr 
de 5 certificate de 
căsătorie și 3 

certificate de deces, 
astfel: 

Căsătorii 

l Crețu Tudor Cosmin și 
Cârțan Ionela Gabriela 

l Hristea Ionuț Alexandru 
și Rotariu Raluca 

l Matei Radu și Nour 
Andreea 

l Ungureanu Gheorghe – 
Florin și Kopany Elena 
- Irina 

l Petrică Ion și Rusu 
Elena 

Decese 

l Atanasiu Eugen,  
59 ani 

l Andriescu Costantin,  
50 ani 

l Apostolache Grigore, 61 
ani
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În ședința de Consiliu Local 
Miroslava din luna iunie s-a 
aprobat inițierea procedurii de 
trecere, în condițiile legii, a unui 
teren în suprafață de 12 ha, 
aparținând domeniului public al 
comunei Miroslava intravilan, 
din domeniul public al comunei 
Miroslava, și administrarea 
Consiliului Local Miroslava în 
domeniul public al Statului 
Român și administrarea 
Ministerului Sănătății, în 
vederea construirii Institutului 
de Boli Cardiovasculare „Prof. 
Dr. George I.M. Georgescu” Iași. 

 
În luna aprilie 2018 un incendiu pu -

ternic a oprit activitatea Institutului de 
Boli Cardiovasculare din Iași pro-
ducându-i pagube materiale impor-
tante, blocul operator al IBCV fiind in-
undat și declarat inutilizabil. Concomi-
tent, au mai fost inundate spațiile des-
tinate Unității de Supraveghere și 
Tratament Avansat al Pacienților Car-
diaci Critici, secția ATI aferentă sălii 
de operații de la clinica de urologie și 
dializa de la clinica de nefrologie a 
Spitalului „Dr. C.I. Parhon”. De 
asemenea, Direcția de Sănătate Publică 
Iași (DSP) a dispus direcționarea bol-
navilor din această zonă către centre 
similare din București, Cluj-Napoca, 
Târgu Mureș și Timișoara. 

După evenimentul nefericit, deși în-
treaga echipă a institutului a depus 
eforturi foarte mari de organizare în 
vederea reluării în cel mai scurt timp a 
activității, autoritățile locale și centrale 
alături de reprezentanții instituției au 
concluzionat că în urma pagubelor pro-
duse de incendiu se impune construirea 
unui nou spital cel afectat neputând fi 
folosit la capacitatea maximă necesară 
zonei Moldovei. 

Având în vedere că la nivelul mu-
nicipiului Iași nu s-a identificat o 
suprafață de teren pentru realizarea 
acestui proiect, s-a propus realizarea 
unei investiții noi pe teritoriul comunei 
Miroslava pe o suprafață de teren de 12 
ha. Terenul propus de către Miroslava 
are acces direct la șoseaua de centură a 
municipiului Iași și are acces facil pen-
tru toți potențialii pacienți din 
Regiunea Nord-Est (cu acces la Dru-
mul European 85 și Drumul Județean 
248A). De asemenea, în zona studiată 
nu sunt restricții pentru realizarea unui 
heliport, necesar unui spital cu stan-
darde la nivel european.  

Construcția unui sediu nou, dedicat 
Institutului de Boli Cardiovasculare 
Iași se impune prin necesitatea de-
servirii populației cu afecțiuni cardio-
vasculare provenite dintr-un areal ge-
ografic vast, respectiv întreaga regiune 
a Moldovei (5,5 milioane locuitori), re-
ducerea numărului de copii și adulți 
care accesează anual la formularele 
E112, scăderea cheltuielilor logistice 
legate de transportul pacienților către 
alte centre de specialitate și a sumelor 
decontate către instituții private. 
Obiectivul major al demersului vizează 
reducerea mortalității persoanelor cu 
afecțiuni cardiovasculare din teritoriul 
Moldovei care, în momentul de față, 
sunt obligate să se adreseze altor cen-
tre, asistență medicală din țară și 
străinătate. Acest proiect va conduce la 

dezvoltarea zonei și promovarea co-
munei Miroslava la nivel național și 
internațional. 

Demersuri comune ale primăriei 
Miroslava și IBCV Iași făcute la sediul 
Ministerului Sănătății pentru între-
prinderea demersurilor legale pentru 
realizarea acestui spital la Miroslava au 
dat roade. 

În luna iunie 2020 în ședința de con-
siliu local s-a aprobat inițierea proce-
durii de trecere, în condițiile legii, a 
terenului în suprafață de 12 ha, 
aparținând domeniului public al co-
munei Miroslava intravilan din dome-
niul public al comunei Miroslava, și 
administrarea Consiliului Local 
Miroslava în domeniul public al Statu-
lui Român și administrarea Ministeru-
lui Sănătății, în vederea construirii In-
stitutului de Boli Cardiovasculare 
„Prof. Dr. George I.M. Georgescu” 
Iași, în comuna Miroslava.  

„Mulțumesc public membrilor Con-
siliului Local Miroslava deoarece au 
aprobat o locație pentru acest spital în 
comuna Miroslava și au înțeles 
importanța acestui proiect, nu doar 
pentru comunitatea lor, cât în mod spe-
cial pentru Regiunea de Dezvoltare 
Nord-Est. Va fi un spital modern, 
echipat cu toate dotările necesare și de 
ultimă generație, unde vor practica cei 
mai buni specialiști din țară. Am 
convingerea că reprezentanții Guver-
nului României, Ministerului Sănătății 
vor face tot ce este necesar pentru re-
alizarea acestui proiect într-un timp re-
zonabil”, a declarat prof. dr. Grigore 
Tinică, managerul ICBV Iași. 

Pe parcursul anului 2019 la solic-
itarea Institutului de Boli Cardiovascu-
lare „Prof. Dr. George I.M. Georgescu” 
Iași (IBCV Iași), UAT comuna 
Miroslava, județul Iași a transmis mai 
multe solicitări către Ministerul 
Sănătății pentru realizarea unui spital 

nou de boli cardiovasculare pe terito-
riul administrativ al comunei 
Miroslava, județul Iași. 

„Ideea construirii unui nou spital la 
Miroslava este mai veche, de când am 
propus o locație pentru Spitalul Re-
gional de Urgențe Iași. Am susținut, 
promovat și îmbrățișat ideea dlui prof. 
dr. Grigore Tinică, managerul IBCV 
Iași pentru realizarea acestui proiect 
la Miroslava care va aduce plusval-
oare și va dezvolta zona în multe 
direcții”, a declarat Dan Niță, primarul 
comunei Miroslava, județul Iași. 

IBCV Iași este o unitate sanitară 
terțiară de utilitate publică cu paturi 
localizată în municipiul Iași, finanțată 
din venituri proprii și din bugetul Min-
isterului Sănătății reprezentate de 
furnizarea de servicii medicale, pe 
bază de contract cu Casa de Asigurări 
de Sănătate Iași. IBCV Iași oferă ser-
vicii medicale clinice în regim de spi-
talizare continuă și de zi, dedicate 
specialităților cardiologie, cardiologie 
intervențională, electrofiziologie, 
chirurgie cardiovasculară, pentru 
aproximativ 32000 pacienți/an (31596 
în 2017; 32132 în 2016; 36318 în 
2015; 29055 în 2014; 30122 în 2013). 
IBCV Iași funcționează în clădire 
comună cu Spitalul Clinic „Dr. C.I. 
Parhon” (clinici de urologie, nefrologie 
și medicină internă). Concret, IBCV 
Iași ocupă în totalitate etajele 4, 5, 6 și 
parțial parterul celor 2 clădiri care intră 
în componența Spitalului Parhon. În 
acest spațiu își desfășoară activitatea 
42 medici și 170 asistente. 

IBCV Iași este o instituție medicală 
clasificată gradul 1M având în prezent 
o capacitate de 130 paturi, conform 
structurii aprobate de Ministerul 
Sănătății. Unitatea sanitară este 
încadrată în categoria „Nivel acredi-
tat”. Din decembrie 2010 Institutul 
este certificat pentru sistemul de man-

agement al calității conform standard-
ului internațional SR RN ISO 9001. 
IBCV Iași aparține tipului de spital de 
specialitate: cardiologie, cardiologie 
intervențională și cateterism cardiac, 
explorări funcționale și electrofiziolo-
gie cardiacă, terapie intensivă coronar-
ieni, chirurgie cardiovasculară adulți și 
pediatrică, anestezie-terapie intensivă, 
cardiologie preventivă și recuperare 
cardiovasculară. IBCV deservește o 
populație de aproximativ 5,5 milioane 
de locuitori provenită dintr-un areal ge-
ografic corespunzător celor 8 județe 
din Moldova fiind unicul centru euro-
pean arondat unui număr atât de mare 
de locuitori.  

IBCV Iași este unicul centru din 
regiunea Nord-Est a României care 
oferă servicii de chirurgie 
cardiovasculară adulți, tratament 
chirurgical și intervențional al 
malformațiilor cardiace congenitale la 
copii și adulți, tratament endovascular 
al maladiilor aortei (EVAR – EndoVas-
cular Aortic Repair) și stenozei aortice 
(TAVI – TransAortic Valve Implanta-
tion), electrofiziologie și implantare de 
dispozitive cardiace, tratament 
intervențional al fibrilației atriale, de 
unde derivă necesitatea extinderii și 
modernizării actualei clădiri. 

În acest moment, IBCV Iași are 
următoarea structură: Secția Clinică de 
Cardiologie Medicală, Unitatea de ter-
apie intensivă coronarieni; Secția 
clinică chirurgie cardiovasculară; 
Secția anestezie terapie intensivă; 
Centrul de primire urgențe de special-
itate; Laborator de analize medicale; 
Laborator explorări funcționale in-
vazive; Laborator explorări funcțio -
nale neinvazive; Laborator anatomie 
patologică; Laborator radiologie și 
imagistică medicală; Centrul de cerc-
etare și tratament invaziv al fibrilației 
atriale; Ambulator integrat.

Institutul de Boli Cardiovasculare Iași se va muta la Miroslava



4 Informaţia de Miro slavaMEDIU

Pe teritoriul comunei Miroslava se 
află Pădurea Uricani care este o arie 
protejată de interes științific național, ce 
corespunde categoriei a IV-a IUCN 
(rezervație naturală, tip forestier) situată 
în regiunea dealurilor mijlocii din 
Podișul Moldovei, pe teritoriul 
județului Iași. Ea se află în satul Uricani 
din comuna Miroslava, la 8 km sud de 
municipiul Iași și se întinde pe o 
suprafață de 68,00 hectare. 

În rezervație se ajunge de pe DJ Iași 
- Voinești până în punctul Valea Ursului 
- 8 km, după care se urmează drumul 
comunal Valea Ursului - Uricani - 1,5 
km. 

În prezent există în vigoare Ordinul 
nr. 1029/2016 privind aprobarea Planu-
lui de management și al Regulamentu-
lui sitului ROSCI0181 Pădurea Uricani 
și Rezervației naturale 2538 Pădurea 
Uricani care reprezintă documentul ofi-
cial prin care se reglementează 
desfășurarea tuturor activităților de pe 
cuprinsul acestor arii naturale protejate, 
precum și din imediata vecinătate a lor 
(MO nr. 30 bis/11.01.2017). 

Primele intenții de conservare a pa-
trimoniului natural din zona Pădurea 
Uricani datează din perioada anilor ’90, 
fiind înființată ca arie naturală protejată 
de interes local în anul 1994- Hotărârea 
Consiliului Județean Iași nr. 8/1994. Ul-
terior, prin Legea nr. 5/2000 privind 
aprobarea Planului de amenajare a teri-
toriului național – Secțiunea a III a – 
Zone Protejate, Pădurea Uricani a fost 
desemnată arie naturală protejată de in-
teres național, cod 2.538, suprafața 68 
ha. Conform Ordonanței de Urgență a 
Guvernului nr. 57/2007, cu modificările 
și completările ulterioare, Pădurea Uri-
cani se încadrează în categoria 
rezervațiilor naturale de tip forestier, iar 
după clasificarea IUCN se încadrează 
în categoria IV, tip F – forestier. Zona 
de la Pădurea Uricani, datorită valorii 
sale din punct de vedere conservativ, a 
fost desemnată prin Ordinul ministrului 
mediului și dezvoltării durabile nr. 
1964/2007 privind instituirea regimului 
de arie naturală protejată a siturilor de 

importanță comunitară, ca parte inte-
grantă a rețelei ecologice europene Na-
tura 2000 în România, modificat și 
completat prin Ordinul nr. 2387/2011, 
ca sit de importanță comunitară, 
ROSCI0181 Pădurea Uricani, pe o 
suprafață de 114 ha. Scopul desemnării 
îl reprezintă conservarea habitatului de 
importanță comunitară 91I0* Vegetație 
de silvostepă eurosiberiană cu Quercus 
spp., dar și a speciei de nevertebrate Lu-
canus cervus, cod 1083, denumită po-
pular rădașcă. 

Planul de management se referă la 
două arii naturale protejate din cate-
gorii diferite, un sit de importanță co-
munitară și o rezervație naturală. 
Este vorba de situl de importanță comu-
nitară ROSCI0181 Pădurea Uricani, 
desemnat prin Ordinul ministrului me-
diului și dezvoltării durabile nr. 
1964/2007 privind instituirea regimului 
de arie naturală protejată a siturilor de 
importanță comunitară, ca parte inte-
grantă a rețelei ecologice europene Na-
tura 2000 în România, modificat și 
completat prin Ordinul nr. 2387/2011, 
în a cărui suprafață este inclusă și 
rezervația naturală 2.538 Pădurea Uri-
cani, desemnată arie naturală protejată 
de interes național prin Legea nr. 
5/2000 privind aprobarea Planului de 
Amenajare a teritoriului național – 
Secțiunea III-a – Zone Protejate – 
poziția 2.549 din Anexa I. 

Rezervația forestieră, situată în re-
giunea dealurilor mijlocii din Podișul 
Moldovei, reprezintă o zonă verde, la o 
altitudine de 140 m, unde se întinde o 
frumoasă pădure cu specii de gorun și 
stejar pedunculat din care 68 ha. sunt 
ocrotite de lege. Aceasta rezervație 
conține, pe lângă gorun și stejar pedun-
culat, care sunt speciile de bază ale pă-
durii, în proporții mai mici, carpenul, 
teiul, jugastrul, cireșul. Subarboretul, 
destul de rar, este compus din corn, sân-
ger, păducel, cătină albă. Flora erbacee 
este constituită în principal din rogoz și 
lipitoare, specii indicatoare ale profilu-
lui de sol, bine structurate și intens hu-
mifere. 

„Analizând sursele de finanțare ne-
rambursabile disponibile la această 
dată, am gândit un proiect nou și com-
plex împreună cu Agenția Națională 
pentru Arii Naturale Protejate care 

este administratorul celor două arii 
protejate, conform Legii 220/2019. 
Principale obiective ale proiectului vor 
fi: îmbunătățirea stării de conservare 
a speciilor și habitatelor de interes 
conservativ, promovarea și aplicarea 
unor forme de vizitare și turism, 
îmbunătățirea atitudinii populației față 
de valorile naturale ale sitului, prin in-
formare, conștientizare, implicare și 
educare a tinerei generații în spiritul 
protecției naturii. Prin hotărârea con-
siliului local din luna iunie 2020 apro-
băm un acord de parteneriat cu 
Agenția Națională pentru Arii Naturale 
Protejate care va fi solicitantul 
finanțării nerambursabile, alături de 
primăria comunei Miroslava - partener 
în proiect. Vom consulta toți factorii 
interesați pe parcursul proiectului: 
direcția silvică, agenția pentru 
protecția mediului, organizații non-gu-
vernamentale care activează în dome-
niul protecției mediului, etc. Prin pro-
iectul de față vom proteja «plămânul 
verde» al Miroslavei pentru generațiile 
viitoare”, a declarat Dan Niță, primarul 
comunei Miroslava. 

Proiectul va fi depus spre finanțare în 
cadrul Programului Operațional Infras-
tructură Mare 2014-2020 – Axa Priori-
tară 4 Protecția mediului prin măsuri de 
conservare a biodiversității, monitori-
zarea calității aerului și decontaminare 
a siturilor poluate istoric.

Pădurea Uricani – perla Miroslavei
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Administrația comunei Miroslava 
dezvoltă un parteneriat al cărui scop 
este realizarea unui proiect de retail, 
care să răspundă necesităților locuitori-
lor, pe terenul din vecinătatea sediului 
Primăriei. Investiția se ridică la peste 6 
milioane de euro și va fi realizată de 
compania IULIUS, care are peste 20 de 
ani de experiență în domeniu și este 
prezentă cu proiecte de amploare, cum 
este ansamblul Palas din Iași, în patru 
mari orașe ale țării.  

 
Proiectul va oferi locuitorilor un loc 

pentru cumpărături și interacțiune so-
cială, în centrul comunei. În total, 
suprafața închiriabilă de retail va fi de 
aproximativ 6.200 mp și va acomoda un 
supermarket și o zonă generoasă de ser-
vicii și facilități de care comunitatea are 
nevoie. „Acest demers face parte din 
strategia noastră de dezvoltare, prin 
care dorim să aducem aproape de lo-
cuitori acele investiții care ne 
îmbunătățesc viața. În cazul acestei 
investiții vorbim nu doar de un proiect 
comercial care va revitaliza centrul co-
munei, ci și de un parc imens cu zone 
pietonale de peste 4.000 de metri 
pătrați, amenajat în același fel ca și 
grădina de la Palas. Ne bucură faptul 
că vom colabora cu un dezvoltator 
ieșean, reprezentativ în acest dome-
niu”, a spus Primarul Comunei Miro-
slava, Dan Niță.  

 
Mixul de retail va fi aliniat la ne-

voile locuitorilor, incluzând servicii 
necesare zilnic, dar și posibilități de 
promovare a produselor locale. Astfel, 
va ajuta la revitalizarea economică și 
la crearea unor locuri de muncă. Pe 
lângă supermarket, în concept sunt in-
cluse farmacii, cafenele, florării, servi-

cii de înfrumusețare, curățătorii, locații 
ale producătorilor locali etc. Compo-
nentele vor fi stabilite în urma unui 
studiu care analizează preocupările și 
nevoile locuitorilor. În plus, investiția 
presupune și crearea a 137 de locuri de 
parcare, dar și a unor atracții pentru 
publicul larg. Mai exact, va contribui 
la dezvoltarea posibilităților de petre-
cere a timpului liber prin amenajarea 
unui loc de joacă pentru copii, dar și 
un parc, cu alei pietonale și fântână ar-
tenziană, care va avea în centru monu-
mentul dedicat eroilor. Parcul și zonele 

pietonale vor avea peste 4.000 mp și 
vor fi amenajate de aceeași echipă 
internațională de peisagiști care a lu-
crat și la spectaculosul parc din Palas 
Iași. „Propunem un concept nou de 
retail, care să contribuie la confortul 
locuitorilor și să faciliteze accesul 
acestora la un mix complet de servi-
cii, în imediata proximitate, gândit 
pentru și împreună cu ei. Ne conti-
nuăm, astfel, misiunea de a ne im-
plica în viața comunităților, prin rea-
lizarea unor proiecte care să vină în 
întâmpinarea nevoilor lor și să le 

susțină demersurile de dezvoltare”, a 
declarat Iulian Dascălu, președintele 
companiei IULIUS.  

 
Investiția presupune și lucrări de mo-

dernizare a infrastructurii. Astfel, pen-
tru a facilita accesul fără a afecta trafi-
cul existent va fi lărgită strada adia-
centă, iar stația de transport în comun 
din zonă va fi reamenajată. Totodată, s-
a luat în calcul și mobilitatea persoane-
lor cu dizabilități, pentru care vor fi asi-
gurate trasee speciale și locuri de par-
care dedicate.

O investiție de peste 6 milioane de euro va schimba fața Miroslavei 

Primăria Miroslava dezvoltă, în parteneriat cu IULIUS, 
un proiect de retail cu funcţiuni pentru comunitate 
l supermarket și zonă de cumpărături l mix de servicii adaptat cerințelor locuitorilor 
l parc și facilități de recreere l 137 locuri de parcare l atracții pentru întreaga familie
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Interviul lunii Iunie a fost acordat 
publicației noastre de către dna 
inginer Violeta Iftimie, șefa 
departamentului de Investiții din 
cadrul Primăriei Miroslava. 

 
Reporter: Doamnă Violeta Iftimie, 

ne întâlnim astăzi pentru a face o tre-
cere în revistă a investițiilor din Miro-
slava care au schimbat fața comunei 
în ultimii ani, iar dvs sunteți cea mai 
în măsură să ne ajutați în acest de-
mers. Așadar, ce ne puteți spune în 
linii mari despre investițiile pe care le-
ați coordonat în ultimii ani în Miro-
slava? 

  
Ing.Violeta Iftimie: În ultimii ani, în 

cadrul departamentului pe care îl con-
duc, s-a acționat consecvent în sensul 
atragerii de finanțări nerambursabile, 
inițial prin programe de dezvoltare rurală 
și investiții locale și, mai târziu, prin 
investiții de anvergură subvenționate din 
fonduri structurale și alte surse de 
finanțare, investiții de anvergură cum ar 
fi centrala fotovoltaică de la Ciurbești 
unică în țară sau Parcul Industrial de la 
Brătuleni. 

Proiectele pentru care am obținut  
finanțare pe fonduri europene nerambur-
sabile au cel mai mare impact și utilitate 
pentru locuitorii comunei iar o parte din-
tre acestea ar fi: modernizarea drumuri-
lor prin asfaltare, dezvoltarea rețelelor de 
alimentare cu apă și de colectare ape 
uzate menajere, alimentare cu apă pota-
bilă, un rezervor de înmagazinare apă de 
1500mc cu stație de clorinare a apei, pre-
cum și înființarea unui sistem de canali-
zare menajeră în comună.  

Alimentare cu apă și canalizare ape 
uzate menajere pentru Parc Industrial I 

și Parc Industrial II sunt încă un obiectiv 
important realizat. 

Dezvoltarea infrastructurii sociale și 
educative prin realizarea Centrului de zi 
pentru copii aflați în situații de risc în lo-
calitatea Cornești, demolare și recon -

strucția corpurilor Școală în întreaga co-
mună și construire sală de sport în locali-
tatea Miroslava sunt o parte din investiții 
implementate la nivelul comunei. 

R: Când spunem comuna Miro-
slava, ne ducem cu gândul la o aglo-

merare urbană, ceea ce presupune și 
dezvoltarea infrastructurii pe toate 
planurile, ce strategie aveți pentru 
realizarea ei?  

V.I.: Planificările din Strategia de 
dezvoltare a comunei coroborate cu so-
licitările numeroase din partea 
cetățenilor au condus la reanalizarea și 
realizarea a numeroase investiții pe plan 
local. Amintesc aici câteva situații, de 
actualitate, la care căutăm soluții. 

- Realizarea de alei pietonale în satele 
Horpaz, Valea Adâncă, Balciu și Miro-
slava. Vor continua lucrările și în cele-
lalte sate. Țin să aduc la cunoștința 
cetățenilor că aleile pietonale sunt pro-
iectate pentru a suporta doar traficul pie-
tonal nu și cel auto.  Nu se permite  par-
carea  autoturismelor  pe trotuar și nici 
tranzitul cu diverse utilaje pentru că  tro-
tuarul nu va  rezista. 

De asemenea, aduc la cunoștința 
cetățenilor faptul că pe  Str. Bazei din 
Valea Adâncă,  la intersecția celor 5 dru-
muri, nu putem continua lucrările la  tro-
tuar întrucât nu este spațiu suficient pen-
tru execuția lucrărilor. Aceeași situație 
este și pe strada Principală, la intersecția 
de la spălătorie, din satul Balciu, unde 
nu este spațiul necesar execuției trotua-
rului, iar proprietarul nu este de acord să-
și retragă gardul.  

- Semaforizare intersecții în satele 
Horpaz, Miroslava și Valea Adâncă, lu-
crări de consolidare drum, strada Iazului, 
satul Horpaz – proiect pentru care s-a so-
licitat finanțarea din anul 2016 de la CNI 
BUCUREȘTI, iar în anul 2020 au înce-
put lucrările. 

- Extindere rețele electrice în zona te-
renului concesionat pentru construire de  
locuințe Loturile 1, 2 și 3 din satul 
Cornești. 

R: Care ar mai fi și alte investiții 
importante la care lucrați? 

V.I.: Dintre numeroasele proiecte 
amintesc aici extindere grădiniță și con-
struire creșă în cadrul Școlii „Colonel 
Constantin Langa” Miroslava, moderni-
zare școală primară în localitatea Prosel-
nici, extindere și modernizare școala pri-
mară în localitatea Ciurbești, moderni-
zare grădiniță cu program normal în lo-
calitatea Horpaz, acestea au un statut 
prioritar și datorită exploziei demogra-
fice pe care Miroslava a cunoscut-o în 
ultimii ani, iar înființarea de rețea de co-
lectare ape uzate în satele Proselnici, 
Cornești și Dancaș are termen de finali-
zare spre sfârșitul acestui an și începutul 
lui 2021. 

R: Comuna Miroslava este foarte 
mare și numărul gospodăriilor crește 
considerabil de la an la an. Care este 
raportul între cerere și ofertă în ceea 
ce privește infrastructura de apă și ca-
nalizare? 

V.I.: Aici trebuie să menționăm că 
suntem în întârziere cu realizarea siste-
mului de canalizare în satele cele mai 
aglomerate: Valea Adâncă și Horpaz. Sa-
tele Valea Adâncă, Horpaz, Balciu și Mi-
roslava sunt aglomerări urbane cu mai 
mult de 10.000 locuitori echivalenți con-
form prevederilor directivelor europene. 
Față de măsurile și acțiunile pe care le-
am luat  pentru conformarea sistemelor 
de canalizare și epurare a apelor rezi-
duale cu prevederile Directivei 
91/271/EEC pentru  aglomerările umane 
cu mai mult de 10.000 locuitori 
echivalenți, precizez ca s-a depus efort Creșa Miroslava

Toate investiţiile necesare se 
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pentru a respecta obligațiile asumate 
prin directiva europeană.  

Miroslava face parte din Zona Metro-
politană Iași și a urmărit să nu suprapună 
proiectele inițiate pe alte surse de 
finanțare cu proiectul inițiat de operato-
rul SC APA VITAL SA pe POIM 2014-
2020,  a luat toate măsurile  pentru a nu 
pierde finanțările apărute ulterior pe fon-
duri europene și de  a se conforma 
cerințelor impuse de directivele euro-
pene privind epurarea apelor uzate.  

Drept urmare, Miroslava a sprijinit 
operatorul în procedura de obținere a 
finanțării proiectului de extindere și rea-
bilitare a sistemelor de alimentare cu apă 
și canalizare în care avem incluse 
investiții în infrastructura de canalizare 
în localitățile Valea Adâncă, Horpaz, 
Miroslava și Balciu. Considerăm că pro-
cedurile de licitație se vor finaliza cât 
mai repede și vor începe lucrările de 
execuție a canalizării în satele Valea 
Adâncă, Horpaz, Balciu și Miroslava.  

R:Aș vrea să vorbim și despre pro-
iectele de perspectivă pe care le aveți 
la nivelul comunei în programul de 
dezvoltare propus, raportat și la ne-
voile concrete ale cetățenilor. 

 V.I.: O investiție prioritară pentru co-
muna Miroslava pe termen lung cu im-
pact major în dezvoltarea economică a 
comunei este Parcul Industrial din co-
muna Miroslava. Încă de la înființare, 
obiectivul principal al Parcului Indus-
trial a fost atragerea de investitori mari, 
atât din Iași, alte zone din România, cât 
și din străinătate. În prezent, în Parcul 
Industrial Miroslava există aproximativ 
60 de companii care au statutul de rezi-
dent. Valoarea totală a investițiilor asu-
mate se ridică la aproximativ 70 mi-
lioane euro, investiții care vor genera 
între 2000 și 2500 de locuri de muncă. 
Este practic una dintre cele mai impor-
tante investiții făcute pe teritoriul 
județului Iași, după revoluție. 

Dintre rezidenții Parcului Industrial 
Miroslava menționăm firme fanion la ni-
velul județului Iași precum grupul de 
firme Electra, cel mai mare producător 
român de interfoane și produse electro-
nice de securitate care și-a  mutat la Mi-
roslava toate cele trei fabrici. De aseme-
nea, firme din domeniul farmaceutic, 
precum Fildas Trading, unul dintre cei 
mai mari distribuitori de medicamente 
din România și-a construit o bază logis-
tică cu o investiție de aproximativ trei 
milioane euro. Tot în domeniul farma-
ceutic s-a deschis o fabrică de medica-
mente aparținând grupului Fiterman 
Pharma și un depozit și un centru de 
producție de medicamente veterinare 
dezvoltat de către Vetro Solutions. Do-
meniile sunt diferite și includ și zona 
IT&C, segment pe care va activa com-
pania Gemini Cad Systems, unul dintre 
cele mai dinamice companii de soft din 
Iași. De asemenea, s-au construit unități 
de producție în domeniul tipografiei, 
precum unitățile deschise de compania 
cu capital elvețian Inovalable sau tipo-
grafia Masterprint.  

Nu lipsesc firmele care fac producție 
în domeniul industrial, precum compa-
niile cu acționariat româno-german 
Knuth și Allmetech, firme din domeniul 
electric, precum Resonance, producători 
de obiecte din material plastic, precum 
All Green și alții. Mai mult, există mai 
multe firme din domeniul alimentar care 

își vor dezvolta în Parcul Industrial Mi-
roslava unități de producție cum este 
Brio Grup, deținătorul covrigăriilor 
Petru și al restaurantelor Dopo-Poco, o 
altă companie cu capital sud-african care 
va face produse din carne sau o firmă din 
Republica Moldova care va dezvolta o 
fabrică de produse de patiserie conge-
lată. De asemenea, au apărut și unități de 
producție din domeniul de construcții 
cum ar fi confecții metalice, ateliere de 
tâmplărie și baze logistice ale unor firme 
mari din construcții, precum Mecon, 
Deme Macarale și Mennekes în dome-
niul automotive. 

Pentru anul 2020, Parcurile Miroslava 
vor continua strategia de atragere de in-
vestitori strategici care să consolideze 
poziția de pol economic relevant al co-
munei Miroslava.  

Avem convingerea că dezvoltarea pe 
plan economic în parcurile industriale 
va susține financiar  proiectele de 
investiții necesare în cele 13 localități 
ale comunei, proiecte ce vizează extin-
derea infrastructurii de apă și canali-
zare, asfaltarea străzilor, extinderea 
iluminatului public, amenajarea aleilor 
pietonale, amenajarea intersecțiilor de 
străzi foarte aglomerate, investiții ce 
vizează toate străzile care sunt incluse 
în domeniul public al comunei Miro-
slava.  

R: Ne apropiem de finalul interviu-
lui și aș vrea să-mi spuneți, pentru ci-
titorii Informației de Miroslava, cum 
vedeți perspectiva comunei și care 
sunt punctele vulnerabile în derularea 
proiectelor în această perioadă ati-
pică? 

V.I.: Investițiile în infrastructură, și 
aici ne referim la asfaltări de drumuri 

de interes local, extinderea infrastruc-
turii de apă și apă uzată, realizarea de 
alei pietonale lângă drumurile deja as-
faltate,  realizarea de parcuri de joacă 
pentru copii și multe altele, au fost și 
sunt în continuare prioritare pentru 
noi. Criza sanitară din acest an a afec-
tat foarte puțin derularea investițiilor, 
în special prin implicarea serioasă a 
echipelor de implementare, conștienți 
fiind că toate aceste investiții/proiecte 
le realizăm pentru a îmbunătăți 
condițiile de trai pentru locuitorii co-
munei noastre.  

Aș dori să subliniez că realizarea de 
investiții publice (din fonduri nerambur-
sabile și/sau bugetul local) implică o 
susținere financiară foarte mare din par-
tea noastră. Chiar dacă suntem o comună 
mare și bogată, așa cum spun unii, bu-
getul comunei este insuficient pentru a 

susține toate investițiile propuse în toate 
cele 13 sate componente ale comunei în 
același timp. 

Pentru a ține ritmul dezvoltării ra-
pide și având în vedere că suntem în 
imediata apropriere a municipiului Iași 
cu cetățeni/locuitori din Miroslava care 
au așteptări de la noi la nivel de muni-
cipiu, am fost nevoiți să apelăm la îm-
prumuturi cu finanțare rambursabilă 
pentru finalizarea rapidă a unor 
investiții, în paralel cu implementarea 
proiectelor cu finanțare neramburabilă. 
În caz contrar, ar fi trebuit să așteptăm, 
poate, 10-15 ani să realizăm tot ce 
avem astăzi, în varianta optimistă. Con-
cluzionând, acestea sunt doar o mică 
parte din investițiile implementate la 
Miroslava.  

 
Mona POPOVICI

Canalizare Proselnici

Trotuare Miroslava

află în derulare
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Ne regăsim la sfârșitul unui an școlar 
atipic, în care timp de 3 luni elevii au 
învățat de acasă. Toți am fost nevoiți să 
ne adaptăm și să găsim soluții ca ur-
mare a noului mod de desfășurare a 
procesului de învățare. 

E o perioadă în care se trage linie, 
elevii de clasa a VIII-a trec prin cea mai 
importantă încercare din viață: evalua-
rea națională, o evaluare în alte condiții 
anul acesta. Elevii de clasa a VIII a au 
venit în perioada 2-12 iunie la școală 
pentru a participa la pregătire pentru 
examenul ce a avut  avea loc  pe 15 
iunie la Limba și literatura română și pe 
17 iunie la Matematică . 

De la Școala Gimnazială „Dimitrie 
Anghel ”Cornești s-au  înscris la exa-
menul de evaluare națională  30 elevi. 
Primele rezultate vor fi afișate luni, 22 
iunie, pana la ora 14:00. În acest an, 
Ministerul Educației și Cercetării va 
publica rezultatele elevilor prin anoni-
mizarea numelui și a prenumelui. 
Candidații au primit un cod unic de în-
registrare, cu ajutorul căruia pot afla ce 
notă au luat pe platforma Ministerului 
Educației EDU.ro.  

Vineri, 12 iunie 2020, ar fi trebuit să 
sune ultimul clopoțel în anul școlar 
2019-2020. Chiar dacă școlile au fost 
pustii în ultima zi de școală, profesorii 
au fost alături de elevi prin intermediul 
internetului. La nivel general, din punct 
de vedere al rezultatelor obținute la 
final de an, la Școala Gimnazială „Di-
mitrie Anghel ”Cornești- Miroslava, 
din totalul de 328 de elevi (primar și 
gimnaziu),la clasele primare toți elevii 
au fost promovați, iar la gimnaziu 
avem 15 elevi cu medii peste 9.50, 12 

elevi cu medii peste 9.00 și 16 elevi cu 
medii peste 8.50. Din păcate , nu toți 
elevii au promovat , avem 5 repetenți 
și 10 abandonuri școlare. Acești elevi 
reprezintă cazuri sociale serioase, ei re-
fuzând să vină la școală, au acumulat 

foarte multe absențe și a fost imposibil 
să îi evaluăm. Noi am încercat să 
venim în sprijinul lor luând legătura cu 
familiile lor  și apelând la asistența so-
cială și la poliția locală, însă toate mă-
surile au fost în zadar , deoarece ne-am 

izbit de dezinteresul familiilor aces-
tora. 

 
Prof. Deliu Aurora Diana 

Director Școala Gimnazială 
„Dimitrie Anghel ”Cornești

Final de an școlar în condiţii speciale

Rolul și implicarea părinților sunt 
acum mult mai evidente decât în sistemul 
școlar clasic, de dinainte de pandemie. 

Reacțiile unora dintre părinți nu lasă 
loc la niciun fel de altă interpretare a 
acestui efect: 

 „- Cum îl faceți pe-al meu să fie atent 
la lecție, că eu nu reușesc să îl țin atent 
mai mult de 15 minute?” 

 „- Când vorbesc cu copilul despre 
lecții și exerciții, am impresia că parcă 
vorbim limbi străine diferite.” 

„De abia acum, când copiii fac școală 
de acasă, mi-am dat seama cât de greu e 
să fii învățător” 

Acest efect al crizei are două părți be-
nefice: una, cea prin care abia acum, 
marea majoritate a părinților își dau 
seama cât de importantă este contribuția 
lor la educarea propriilor copii. A doua 
este cea prin care aceiași părinți 
conștientizează ce muncă de Sisif pres-
tează cadrele didactice în timpul proce-
sului de învățământ clasic. 

Atât de puternic este acest efect al 
școlii virtuale, încât unii dintre acești 
părinți, simțind conștient sau inconștient 
gradul de înstrăinare emoțională dintre ei 
și copiii lor, au început să ia legătura cu 
dascălii pentru a le cere sfaturi, recunos-
cându-se înfrânți în lupta cu noile carac-
tere în formare. (Prof. înv. primar, 
Buleu Loredana, Școala Primară 
Vorovești) 

Ca părinte consider ca școala online 
nu se compara cu școala clasică. Copiii 

înțeleg altfel când e cineva lângă ei, sa 
îi îndrume, să le arate. Plus că 
învățătorii sunt la inima copilului și alt-
fel e legătura dintre ei. E foarte greu și 
solicitant lucrul online, copiii au nevoie 
de explicație suplimentară câteodată 
pentru că înțeleg mai greu când scriu 
după dictare, din graba sau altele.. Mo-
dalitatea asta e ok pentru o pregătire su-
plimentară, poate sa mai discute profe-
sorul cu copilul neclaritățile în timp real. 
În toamna aș prefera mersul la școală 
efectiv, în felul ăsta copiii nu riscă sa își 
strice vederea. 

„Și noi suntem tot pentru școala cla-
sică.....actul didactic care se petrece în 
clasă e sfânt,incomparabil cu online-
ul...... parca până acu’ domnii ăștia de 
prin ministere nu erau de acord cu statul 
la calculator că strica vederea, că defor-
mează coloana, că nu știu ce..... acu’ vor 
s-o țină cu online-ul până la primăvara 
cealaltă....??.....face to face e cel mai în 
regula, cred că altfel simte un dascăl când 
e printre bănci, decât când e în fața unui 
laptop....” 

Pentru părinți și elevi, lipsa școlii a în-
semnat lipsa vieții sociale. (Prof. înv.pri-
mar, Nechifor Ionela, Școala Primară 
Vorovești) 

Avantaje, dezavantaje,  
temeri în vremea pandemiei 
Avantaje: 

m copiii nu se mai trezesc dimineața 

m au învățat sa utilizeze mai bine 
aceste lucruri, nu erau pregătiți, dar i-
a pregătit doamna din mers;  
m programul mai flexibil la teme,le 

face dimineața și dupa aceea se joaca; 
 
Dezavantaje: 

m Lipsa accesului la tehnologie 
pune mari probleme; 
m lipsa posibilității notării adec-

vate, testării eficiente- acasă există 
acces la toate sursele pentru copiat, nu 
ca la școală; 
m presiune foarte mare pe părinți 

care trebuie sa-și ajute copiii și la par-
tea de tehnologie și la teme. 
învățătoarea nu poate sta cu fiecare în 
parte la telefon câte 4 ore; majoritatea 
părinților nu au timp, nu se pricep să 
trimită teme, nu au răbdare; 
m distanța socială afectează 

relațiile lor sociale. Copiii comunica 
mai greu și sunt și mai dependenți de 
tehnologie și de mediul online- o pro-
blema majoră a vremurilor noastre; 
m vrem la școala clasica, la progra-

mul normal și cu oamenii competenți 
pentru asta, noi părinții avem alte me-
serii; 
m au nevoie de explicațiile profe-

sorilor, de tablă, de joaca în grup. Ce 
venea de la doamna era sfânt, pe mine 
tot ca pe un părinte mă vede; 
m îi trimit temele doamnei foarte 

târziu că atunci ajung acasă și imi co-
rectează dar copilul este obosit și nu 

mai înțelege, nici dacă îi corectează 
sau chiar îi explică doamna la telefon. 
Programul de la școală era cel potri-
vit; 

 
Părerile copiilor: 

m vreau la școală că de la doamna 
înțeleg altfel; 
m vreau la școală să mă joc cu co-

legii; 
m sunt supărat că nu m-au lăsat să 

fac banchet la sfârșitul clasei a IV-a. 
Nici premierea nu a fost cum am vrut 
eu. E ciudat să primești diploma prin 
curier.   
m învățam sigur mai multe lucruri 

la școală decât acasă; 
m mă bucur că nu am mai mers la 

școală, că nu am mai făcut teme zilnic, 
chiar dacă doamna și părinții mei s-au 
mai supărat. Dar parcă mi-a venit dor 
de școală, m-am cam plictisit acasă. 
Aflam și multe lucruri noi acolo. 
m vreau la școală să fac echipă cu 

colegii la proiecte; 
m vreau să mai mergem la specta-

cole, în excursii, vreau să învăț lucruri 
noi, vreau să am emoții! 
m doamna la școală explica mai 

bine, acum învăț singură mai mult și 
nu-mi place cam deloc.” 

Școala online a fost o sursă mai 
mare de stres pentru copii, părinți și 
profesori, comparativ cu cea offline. 
(înv. Elena Boca, Școala Primară 
Vorovești )

Școala on line, în vremea pandemiei, prin ochii părinţilor și elevilor
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Așa cum ne-am obișnuit în ultimii 
ani, ziua de 24 iunie a devenit zi de săr-
bătoare locală pentru toți locuitorii co-
munei Miroslava care timp de trei ani 
la rând au participat cu voie bună și dra-
goste față de tradiție la festivalul ”Ziua 
Iei la Miroslava” organizat anual de 
Primăria Comunei Miroslava. 

Anul acesta, din cauza stării de alertă 
impusă de autoritățile statului de la 
nivel național, privind măsurile de 
prevenție ale infestării cu noul virus 
CoVid 19, ediția a IV-a a festivalului 
”Ziua Iei la Miroslava” nu poate fi or-
ganizată, motiv pentru care primăria 
Comunei Miroslava își exprimă regre-
tul însă alege să păstreze măsurile de 
siguranță în sănătatea publică la nivelul 
comunității locale respectând legislația 
în vigoare referitor la organizarea de 
adunări publice. 

Obiceiul de a sărbători obiectul ves-
timentar tradițional ”Ia” își are rădăci-
nile în anul 2013 când pentru prima 
dată în noaptea „cerurilor deschise“, de 
Sânziene Institutul Cultural Român de 
la Paris a organizat o manifestare cul-
turală în acest sens. Ziua Universală a 

Iei celebrează piesa principală a costu-
mului popular românesc, dar și ideea de 
feminitate, întrucât termenul „ie“ este 
atribuit exclusiv cămășii populare 
femeiești.  

La Miroslava, prima ediție a festiva-
lului ”Ziua Iei” a fost organizată în anul 
2017, anul acesta festivalul trebuind să 
ajungă la cea de-a patra ediție. 

„Regretăm situația declanșată de 
pandemia de Coronavirus cu toate 
restricțiile și urmările ei, ne pare rău că 
datorită acestei situații «Festivalul Ziua 
Iei la Miroslava» nu poate fi organizat 
în acest an, însă îi încurajăm pe toți iu-
bitorii de tradiție și frumos să aducă un 
omagiu acestui obiect vestimentar prin 
purtarea lui, în special în ziua de 24 
iunie și nu numai, oriunde s-ar afla. 
Venim către locuitorii Miroslavei cu 
promisiunea că dacă bunul Dumnezeu 
ne ajută să trecem cu bine peste provo-
cările acestui virus nou, anul viitor vom 
organiza cea mai frumoasă ediție a fes-
tivalului de până acum cu multe sur-
prize, concursuri și un program artistic 
deosebit”, a declarat Mihaela Botezatu, 
Consilier cultural la Primăria Miroslava.

Ziua Iei la Miroslava – nostalgie în vreme de CoVid

Parohiile Miroslavei organizează cursuri pentru copiii pe timpul vacanţei
După ce porțile școlilor au fost închise 

încă din luna martie iar singurii elevi 
care le-au mai trecut pragul în tot acest 
timp au fost doar absolvenții de ani ter-
minali clasele a 8-a și a 12-a în vederea 
pregătirii examenelor finale, pentru 
ceilalți elevi dornici de activități 
educaționale și petrecerea timpului liber 
într-un mod creativ și-au deschis porțile 
parohiile din satele Miroslavei. 

Astfel Asociația SOCRATE și Paro-
hia Miroslava II, sub îndrumarea preo-
tului paroh Ungureanu Mihail Adeoda-
tus care poate fi contactat la nr. de tele-
fon 0749132039 organizează cu titlu 
gratuit începând din luna iunie în fiecare 
marți la ora 17.30 - 18.45 activități edu-
cative-sportive  pentru copii  (fotbal, 
badminton, volei, atletism etc) și în fie-
care joi,între orele  17.00 - 18.15 cursuri 
de șah, pe terenul din curtea parohiei. 

Parohia Horpaz organizează și ea 
activități săptămânale pentru copii ce se 

vor desfășura în această vacanță la bise-
rica parohială din Horpaz (str. Bisericii, 

nr. 14) astfel - cu începere de luni, 22 
iunie, în fiecare zi de luni, de la ora 17 - 

lecții de canto și cor și cu începere de pe 
12 iunie, în fiecare zi de vineri, de la ora 
9.30 - lecții de șah. 

În satul Valea Adâncă cele două pa-
rohii au organizat începând cu 23 iunie 
cursuri gratuite de șah pentru copiii din 
ambele parohii din satul Valea Adâncă 
păstorite de preotul Ghilan Liviu și pr. 
Pârlea Petrică. 

Parohia Cornești, sub îndrumarea 
pre o tului paroh Apătăchioaie Ovidiu a 
organizat și ea în luna iunie, pentru co-
piii din satele Cornești și Proselnici 
activități cultural sportive desfășurate în 
curtea bisericii cât și pe terenul din spa-
tele Centrului de Zi Cornești.  

Implicarea preoților parohi în viața 
comunității prin organizarea de activități 
aducative pentru copiii din satele Miro-
slavei este de bun augur și reprezintă un 
semnal că educația elevilor trebuie să fie 
continuă și poate fi făcută și înafara 
pereților instituțiilor de învățământ. 
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În anul 2018, Comuna Miroslava a 
depus spre finanțare nerambursabilă 
proiectul cu titlul «Construcția, reabi-
litarea, modernizarea, extinderea și 
dotarea infrastructurii educaționale 
pentru învățământul profesional și 
tehnic în cadrul liceului tehnologic 
agricol “Mihail Kogalniceanu” din 
comuna Miroslava, județul Iași», prin 
Programul Operațional Regional 2014- 
2020, Axa 10, Prioritatea 10.1, Obiectiv 
Specific 10.2. Investițiile din cadrul OS 
10.2 vizează intervenții în infrastructura 
educațională pentru învățământul pro-
fesional și tehnic și învățarea pe tot par-
cursul vieții. 

În urma depunerii cererii de fi -
nanțare, proiectul a ajuns pe lista de re-
zervă. Având în vedere prevederile 
instrucțiunilor Autorității de Manage-
ment pentru Programul Operațional Re-
gional, privind continuarea procesului 
de verificare și selecție pentru cererile 
de finanțare aflate în lista de rezervă, 
Comunei Miroslava i-a fost solicitat ac-
ceptul introducerii cererii de finanțare 
în procesul de evaluare și selecție.  

În săptămânile ce urmează, în vede-
rea finalizării etapei de verificare a 
conformității administrative și eligibi -
lității cererii de finanțare, Comuna Mi-
roslava va transmite către finanțator do-
cumentele necesare introducerii proiec-
tului în procesul de evaluare și selecție 
pentru cererile de finanțare aflate în 
lista de rezervă. 

Obiectivul investiției care se va rea-
liza în comuna Miroslava, județul Iași 
îl constituie construirea unui Cămin 
pentru elevi și a unei Clădiri didactice 
multifuncțională pentru creșterea ani-
malelor, procesare lapte și carne, com-
partiment veterinar în comuna Miro-
slava. Valoarea proiectului este de apro-

ximativ 10,8 milioane lei (TVA inclus). 
Contribuția proprie a solicitantului re-
prezintă 2% din valoarea proiectului. 

„Suntem preocupați permanent pentru 
a asigura baza materială necesară în pro-
cesul de învățământ pentru toate unitățile 
de învățământ din comuna noastră. 
Așadar, suntem conectați permanent la 

toate sursele de finanțare nerambursabile 
disponibile și lucrăm în echipă pentru a 
depune proiecte de dezvoltare și moderni-
zare a comunității noastre. Suntem mândri 
de copiii și tinerii noștri și dorim să le ofe-
rim toate condițiile să se dezvolte pentru 
viitorul lor”, a declarat Dan Niță – prima-
rul comunei Miroslava, județul Iași. 

Modernizarea Liceului „Mihail Kogălniceanu” 
Miroslava prin fonduri europene

La sfârșitul lunii mai 2020 a fost sem-
nat contractul de finanțare nerambursabilă 
pentru proiectul „Îmbunătățirea atrac -
tivității turistice prin conservarea patri-
moniului cultural și istoric”. Proiectul a 
fost selectat pentru finanțare în cadrul 
Programului Operațional Comun Româ-
nia - Republica Moldova 2014-2020, apel 
pentru propuneri 2SOFT/2.1/111. 

Beneficiarii acestui proiect sunt Con-
siliul Raional Călărași, Republica Mol-
dova (Beneficiar Leader) și UAT co-
muna Miroslava, județul Iași (Beneficiar 
1), care își doresc prin implementarea 
proiectului să faciliteze activitatea pu-
blică prin schimbul de experiență,  res-
pectiv asistență reciprocă în timpul im-
plementării activităților zilnice până la 
obținerea rezultatului așteptat. 

Vor fi organizate 7 evenimente, la care 
vor participa mai multe persoane din co-
muna Miroslava, județul Iași și Raionul 
Călărași, Republica Moldova, iar 
populația va fi informată și încurajată să 
se implice și să participe la activitățile 
dezvoltate în cadrul proiectului. 

În ceea ce privește rezultatele proiec-
tului, Consiliul Raional Călărași, Repu-
blica Moldova va beneficia de 6 busturi 
de bronz, amplasate în centrul orașului 
Călărași. Trei dintre acestea vor fi am-
plasate pe Aleea Clasicilor și trei pe 
Aleea Domnitorilor, iar Primăria Comu-
nei Miroslava va achiziționa 40 de cos-
tume populare complete (20 pentru 
adulți și 20 pentru copii), 15 instrumente 
muzicale (fluiere, acordeon, tambur, 

vioară, bas, orgă) și echipamente tehnice 
(9 elemente: microfoane, amplificator, 
laptop, copiator, tabletă, videoproiector, 
aparat foto /video). 

Valoarea totală a proiectului este de 
94.120 Euro, din care 37.090 Euro repre-
zintă bugetul comunei Miroslava. Con-
form contractului de finanțare, durata de 
implementare a proiectului este de 13 
luni, dar nu mai târziu de 31.12.2022. 

UAT comuna Miroslava, județul Iași 
are încheiată o Înțelegere de Cooperare 
cu Raionul Călărași, Republica Moldova 
începând luna august 2019 care cuprinde 
6 axe prioritare de cooperare: ad -
ministrație locală, dezvoltarea cadrului 
economic general și a mediului de afa-
ceri, în particular, modernizarea infras-
tructurii rutiere și de mediu, dezvoltarea 
durabilă a agriculturii, valorificarea 
potențialului turistic, dezvoltarea infras-
tructurii și a serviciilor din domeniile:  
învațământ, asistență socială, cultură, să-
nătate, sanitar-veterinar. 

„Ne bucurăm de fiecare dată când se 
semnează un contract de finanțare ne-
rambursabilă. Prin acest proiect vom 
duce mai departe datinile și obiceiurile 
păstrate din moși-strămoși. Copiii noștri 
vor învăța de la cei cu mai multă 
experiență ce înseamnă portul popular 
românesc și folclorul românesc. Parte-
neriatul cu Raionul Călărași, Republica 
Moldova ne onorează și ne obligă să fim 
și mai buni în ceea ce facem”, a declarat 
Dan Niță, primarul comunei Miroslava, 
județul Iași.

Proiecte transfrontaliere în derulare
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Miroslava, comuna ce a devenit re-
cunoscută sub titlul de ”cea mai bogată 
comună din țară” în urma unui articol 
publicat în Ziarul Financiar în anul 
2016 în care o prezenta în topul comu-
nelor cu cele mai mari realizări de venit 
la bugetul local în doi ani consecutivi 
(2015-2016), este o comună în continuă 
dezvoltare nu doar economică și urba-
nistică, ci și demografică.  

Populația Miroslavei a crescut în ul-
timii cinci ani într-un ritm alert astfel la 
nivelul lunii decembrie 2019, datele 
oficiale înregistrau un total de 27.202 
locuitori cu domiciliul în Miroslava, 
însă în realitate numărul acestora fiind 
cu câteva mii mai ridicat, unii dintre cei 
care s-au mutat în comună în ultimii ani 
preferând să își păstreze domiciliul ofi-
cial pe municipiul Iași sau în localitățile 
de proveniență din diverse motive și 
pentru un cumul de facilități precum în-
scrierea copiilor la școală/grădiniță în 
oraș. 

Dispunerea populației pe cele trei-
sprezece sate componente la nivelul 
lunii decembrie 2019, era următoarea: 
Miroslava - 5078, Balciu – 998, Valea 
Adâncă- 8986, Dancaș-346, Cornești - 
878, Ciurbești-1436, Proselnici – 826, 
Horpaz- 3596, Vorovești-1537, Uricani 
– 1355, Brătuleni – 557, Găureni – 427, 
Valea Ursului – 1082, astfel sate a căror 
număr de locuitori era în 2016 de 
exemplu 2-3 sute au ajuns să numere cu 
peste o sută, două de suflete mai mult 
lucru care nu este de trecut cu vederea 
într-o comunitate. 

Dacă e să ne întrebăm ce factori au 
determinat acest fenomen al migrării 
către comuna Miroslava, cred că este 
foarte asemănător cu cel al migrărilor 
către toate localitățiile limitrofe marilor 
așezări urbane din  țară precum 
București sau Cluj: distanța relativ 
scurtă până la locul de muncă din oraș 
care permite naveta zilnică, prețul 
locuințelor adaptat zonei rurale deci 
mai mic decât prețul unei locuințe în 
zona urbană, oferta imobiliară vastă, de 
exemplu prețul unui apartament în cen-
trul orașului find aproximativ echiva-
lent cu cel al unei case în zona metro-
politană, mulți tineri preferând confor-
tul unei locuințe pe pământ și cu un 

petic de grădină în detrimentul vieții în 
oraș între pereții unui apartament, 
oferta locurilor de muncă pe raza co-
munei atât în cadrul firmelor din Par-
cului Industrial cu sediul în Brătuleni 
cât și a fabricilor și multinaționalelor 
precum Delphi, National Paints, Far-
mexim S.A. etc., existența utilităților 
precum gaz, apă și canalizare și nu în 
ultimul rând a străzilor asfaltate în 
proporție de 85% din toată suprafața 
comunei dar și așezarea geografică ce 
permite ieșirea sau intrarea din comună 
din toate punctele cardinale și direcțiile 
de mers din zona Moldovei. 

Dar dacă ar fi să privim dincolo de 
cifre și statistici, dincolo de avantaje și 

dezavantaje, populația de astăzi a Mi-
roslavei se împarte clar în două catego-
rii: băștinași și nou veniți, iar aici in-
tervine întrebarea are Miroslava o co-
munitate omogenă cu obiceiuri, tradiții, 
aspirații și idealuri comune? Firește că 
nu. Miroslava de astăzi este o comuni-
tatea semiurbană a cărei populație pen-
dulează între nostalgia satului vechi 
moldav și mirajul investițiilor noi și a 
dervoltării urbanistice alerte. 

Dacă ar fi să facem un studiu socio-
logic și am adresa aceeași întrebare de 
ambele ”părți” referitor la nivelul și 
condițiile de trai din comuna Miroslava 
cu siguranță că răspunsul ar fi variat 
fiecare ”parte” având o unitate de mă-
sură diferită și subiectivă, băștinașii în-
cercând să sintetizeze câte s-au făcut și 
s-au schimbat în comună, ei cunoscând 
realitățile Miroslavei încă dinaintea 
marilor investiții locale ale ultimului 
deceniu iar nou veniții ar căuta să iden-
tifice lipsurile sau neajunsurile găsite 
aici comparativ cu zona urbană sau lo-
curile natale pe care le-au părăsit și de 
care au rămas atașați emoțional și pe 
care ar vrea să le regăsească în noua lor 
casă. 

De-a lungul istoriei tema neînțelege -
rii dintre locuitorii străvechi ai teritorii-
lor și cei nou veniți s-a regăsit și la case 
mai mari, de exemplu în cotropirea da-
cilor de către romani rezultând forma-
rea poporului român după retragerea 
aureliană a anului 271, și în cazul colo-
niile franceze din nordul continentului 
african sau în arhicunoscuta colonizare 
a continentului american de către albii 
europeni, ambele găsindu-și finalitatea 
în formarea de noi popoare și culturi.  

Dacă în cazurile menționate vorbim 
despre contopirea de popoare și culturi 
diferite într-una singură însumând ele-
mente lingvistice și culturale complexe, 
la Miroslava se presupune a fi mai sim-

plu deoarece vorbim despre omogeni-
zarea tradițiilor, culturilor și obiceiuri-
lor mai multor zone geografice și cul-
turale din cadrul aceleași țări, factorul 
lingvistic fiind unul favorabil atât locui-
torii cei vechi cât și cei noi vorbind 
aceeași limbă maternă, singura 
diferență majoră în acest sens consti-
tuind-o eventual regionalismele folosite 
de persoanele care venit din zone geo-
grafice diferite precum Dobrogea, Bu-
covina sau Ardeal.   

Așadar dacă Miroslava de astăzi se 
află din punct de vedere economic pe 
un trend ascendent cu proiecte de viitor 
îndrăznețe despre care presa financiară 
relatează în prime time, din punct de 
vedere al populației Miroslava se află 
în fața unei provocări a istoriei 
împărțindu-se între băștinașii care con-
sideră că au drepturi depline de locui-
tori din moși strămoși ai meleagurilor 
miroslăvene și nou veniții care consi-
deră că li se cuvine un statut special da-
torită alegerii de a se reloca pe aceste 
meleaguri.   

Dacă vor reuși sau nu cele două cu-
rente de gândire locală să ajungă la un 
numitor comun și care va fi rezultatul 
acestora, va rămâne istoriei să consem-
neze dar până atunci, atât o parte cât și 
cealaltă au marele avantaj de a trăi într-
o zonă economică în dezvoltare cu 
cifre de investiții îmbucurătoare pentru 
orice administrație locală și au posibi-
litatea să ducă un nivel de trai decent 
cu toate utilitățile civilizației la poartă, 
iar lor nu le rămâne decât să găsească 
calea de mijloc pentru o conviețuire 
pașnică guvernată de principiul 
toleranței reciproce a celor vechi și a 
celor noi în granițele unei singure co-
mune și luptând să formeze o singură 
comunitate. 

 
M.B.

Miroslava - între cei care au drepturi și cei cărora li se cuvine
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lCabinet medic familie 
AFLOAREI MAR-
GARETA, Sat Horpaz, 
tel. 0726.332.787 

lCabinet medic familie BE-
JENARIU OXANA, 
Miroslava - str. 
M.Kogălniceanu 38, tel. 
0740.041.569 

lCabinet medic familie 
DARIE MARIA 

CRENELA, Sat Ciurbești, 
tel. 0748.996.930 

lCabinet medic familie 
LUPAȘCU GEORGETA, 
Miroslava, șos. Voinești nr. 
498, tel. 0232.236.944 

lCabinet medic familie 
POPESCU ANINA, 
Miroslava tel. 
0742.783.944

Cabinetele de medicină de familie 
de pe raza Comunei Miroslava
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Guvernul a aprobat în ședința de marți 16 iunie, 
prelungirea stării de alertă cu 30 de zile. Hotărârea a 
fost adoptată „în unanimitate” în Comitetul Național 
pentru Situații de Urgență, a anunțat premierul Ludo-
vic Orban. Guvernul a decis să redeschidă bisericile 
pentru slujbe în interior cu o serie de condiții care au 
fost stabilite prin ordin comun MS-MAI. 

Prelungirea stării de alertă vine, la pachet, cu 
obligația de a purta în continuare mască în spațiile pu-
blice închise, la locul de muncă și în mijloacele de 
transport, până la momentul la care starea de alertă 
va fi ridicată. 

Conform documentului, se menține obligatorie 
purtarea măștilor în spațiile publice închise, spații co-
merciale, la locul de muncă sau în mijloacele de trans-
port în comun. De asemenea, persoanele care vin din 
străinătate din țări care nu mai prezintă un risc mare 
al răspândirii infecției cu coronavirus nu mai stau în 
carantină sau izolare. Au fost redeschise zborurile 
spre și dinspre țările pentru care nu se mai aplică mă-
sura carantinării sau a izolării la domiciliu. 

Dintre măsurile de relaxare care se aplică pe pe-
rioada stării de alertă amintim: reluarea activității eco-
nomice în mall-uri, cu excepția cinematografelor, res-
taurantelor și sălilor de jocuri; se va relua activitatea 
sălilor de fitness și aerobic în condițiile stricte; se reia 
activitatea în after-school-uri și grădinițe pe perioada 
verii. 

 Ludovic Orban precizat că “starea de alertă este 
indispensabilă pentru a menține toate reglementările 

care sunt necesare pentru a garanta protecția sănătății 
și vieții cetățenilor”.

Starea de alertă se menţine până la jumătatea lui iulie

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

l Program audienţe secretar  
Ursanu Ancuţa -  

Miercuri: între orele 09.00 - 12.00  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

l Program audienţe viceprimar  
Bulbaşa Vasile -  
Vineri: între orele  

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

- 12.00 
l Program Registratură Generală şi 

Ghişeu Unic Luni - Miercuri: între orele 
07.30 - 16.00; Joi: între orele 7.30 - 18.00 

  Vineri: între orele 07.30 - 13.30 
l Poliţia locală a comunei Miroslava 

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

Program audienţe

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

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

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

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

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

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

Date de contact utile din comuna Miroslava

Ce trebuie să facem pentru o comună curată?
Pentru a avea o comună curată, fiecare 

cetățean ar trebui să:  
a) asigure întreținerea și curățenia locuin -

țelor 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, ten-
cuirea și zugrăvirea periodică a acestora, 
potrivit măsurilor stabilite de consiliile locale; 

e) menținerea curățeniei pe trotuare, pe 
partea carosabilă a străzii sau a drumului, pe 
porțiunea din dreptul gospodăriei și a 
locurilor de parcare pe care le folosesc; 

f) îndepărtarea zăpezii și a gheții (pe timp 
de iarnă)de pe trotuarele din dreptul imo-
bilelor 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 con-
siliile locale și județene pentru asigurarea 
igienei publice și a curățeniei în localități; 

i) depozitarea reziduurilor menajere și a 
gunoaielor numai în locurile special ame-
najate de autoritățile administrației pub-
lice locale; 

j) curățarea mijloacelor de transport la in-
trarea acestora pe drumurile publice. 

Precizăm că la capitolul deșeuri menajere 
intră și mobilierul de mici dimensiuni, cum ar 
fi scaune, noptiere etc. Deci acestea pot fi 
scoase la limita proprietății și vor fi ridicate 
de operator. Pentru mobilierul de mari dimen-
siuni se poate încheia un contract separat, 
deoarece ridicarea acestuia necesită o mașină 
specială. 

Atenționăm cetățenii că punctele de 
colectare fracție reciclabilă sunt supraveg-
heate și că o colectare necorespunzătoare 
duce, din păcate, la amenzi!  

Mai facem precizarea că fracția vegetală se 
poate depozita în mod gratuit la platforma de 
gunoi de grajd amențată la Balciu.  

 
ing. Corina Darabană 

consilier ecolog Primăria Miroslava


