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Proiecte și investiţii 
prioritare realizate în 
comuna Miroslava în 
mandatul 2016-2020

Ministrul 
Transporturilor, 

Lucian Bode, în vizită 
de lucru la Miroslava

Credincioșii din localitatea Valea 
Adâncă au o nouă biserică pentru oficierea 
sfintelor slujbe și un nou cimitir pentru cei 
care trec la cele veșnice. În Duminica a 
VIII-a după Rusalii, 2 august 2020, 

Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitro-
politul Moldovei și Bucovinei, a sfințit 
biserica noului cimitir din Valea Adâncă. 

 
 Continuare în pagina 12 

Părintele Mitropolit 
Teofan a sfinţit biserica 

cimitirului din 
localitatea Valea Adâncă

Primăria Comunei Miroslava vine în 
întâmpinarea dorințelor cetățenilor și 
introduce opțiunea de plată cu cardul 

pe pagina web a primăriei – www.pri-
mariamiroslava.ro 

Continuare în pagina 11

Primaria Miroslava a introdus 
opţiune de plată ONLINELa începutul lunii august Miroslava 

a fost vizitată de Ministrul Transpor-
turilor Lucian Bode, Ministrul Mediu-
lui, Costel Alexe și Prefectul Județului 
Iași, Marian Grigoraș. 

Scopul vizitei de lucru a fost soluțio -
narea problemelor stringente de infra -
structură rutieră în zona Uricani – Iași. 

 
Continuare în pagina 12

Comuna Miroslava este comuna cu cel mai 
rapid grad de dezvoltare din Zona 
Metropolitană Iași. Chiar dacă se dezvoltă de la 
o zi la alta, problemele sunt complexe și de cele 
mai multe ori cetățenii nu le cunosc. 
Construcțiile se înmulțesc, iar numărul de 
locuitori crește cu aproximativ două mii pe an. 
În ultimii ani, autoritatea publică locală a încer-
cat să dezvolte armonios satele și să implice 

locuitorii în luarea celor mai bune decizii pentru 
comunitate.  

Făcând bilanțul ultimilor ani putem afirma că 
a fost un drum lung de la Miroslava cea fără as-
falt, apă, canalizare și doar cu agricultură, până 
la Miroslava de astăzi cu utilități, populație de 
talia unui oraș și cu un Parc Industrial modern. 

 
Continuare în pagina 3
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Reunit în ședință de lucru 
ordinară în ziua de 30 IULIE 
2020, ora 09:00, în sala de 
ședințe a Primăriei comunei 
Miroslava, Consiliul Local 
Miroslava, județul Iași a votat și 
aprobat următoarele normative 
locale: 

l Hotărârea nr.148 privind validarea 
modificărilor intervenite la bugetul 
de venituri și cheltuieli al comunei 
Miroslava pe trim.III 2020, dispuse 
prin dispoziția primarului comunei 
Miroslava, județul Iași 
nr.200/13.07.2020. 

l Hotărârea nr.149 privind aprobarea 
modificării și completării Programu-
lui anual estimativ al achizițiilor pu-
blice pentru anul 2020, Anexă nr.1 la 
Hotărârea Consiliului Local Miro-
slava nr.257/19.12.2019. 

l Hotărârea nr.150 privind completa-
rea Contractului de delegare a ge-
stiunii serviciilor publice de alimen-
tare cu apă și de canalizare 
nr.48/2009, prin Actul Adițional 
nr.39. 

l Hotărârea nr. 151 privind trecerea 
în domeniul public al comunei Miro-
slava a bunurilor aferente infrastruc-
turii tehnico-edilitare aparținând sis-
temului de alimentare cu apă și de 
canalizare, realizate pe raza Unității 
Administrativ-Teritorială comuna 
Miroslava, județul Iași. 

l Hotărârea nr. 152 privind încetarea, 
prin acordul părților, a contractului 
de concesiune nr. 23242/25.07.2018 
încheiat între comuna Miroslava, 
județul Iași și S.C. MONOVI SU-
PERMARKET S.R.L.. 

l Hotărârea nr.153 privind aproba-
rea Planului Urbanistic Zonal pen-
tru schimbarea zonei de funcțiuni 
din M1 (subzonă mixtă cu regim de 
construire continuu și discontinuu 
cu regim mic de înălțime), IS1 (sub-
zonă instituții publice și servicii de 
interes general), respectiv V1A 
(subzonă spațiilor verzi amenajate, 
scuaruri publice, fâșii plantate, gră-
dini publice) în zona de funcțiuni 
IS2 (subzonă instituții publice și 
servicii de tip complex comercial) 
și V1A (subzonă spațiilor verzi 
amenajate, scuaruri publice, fâșii 
plantate, grădini publice), teren in-
travilan comuna Miroslava, sat Mi-
roslava , număr cadastral 78789 în 

suprafață totală de 14318,00 m.p.-
beneficiar S.C. IULIUS REAL ES-
TATE S.R.L.. 

l Hotărârea nr.154 privind atribuirea 
de denumiri de străzi în comuna, 
județul Iași, conform avizelor comi-
siei de atribuire de denumiri a 
județului Iași nr.10 și nr.11 din data 
de 08 iulie 2020 și actualizarea No-
menclatorului stradal al comunei cu 

modificările și completările interve-
nite. 

l Hotărârea nr.155 privind respin-
gerea plângerii prealabile formu-
lată de către S.C. AGRICOLA MI-
ROSLAVA S.A. (în faliment)-prin 
lichidator judiciar societatea pro-
fesională LICHIDATOR MAS-
TER CONSULTING I.P.U.R.L., 
împotriva Hotărârii Consiliului 

Local Miroslava nr.1/31.01.2019 
privind însușirea de către Consiliul 
Local Miroslava a inventarului do-
meniului public al comunei Miro-
slava. 

l Hotărârea nr.156 privind actualiza-
rea inventarului domeniului privat al 
comunei Miroslava, județul Iași, ca 
urmare a modificărilor și completă-
rilor intervenite în inventar.

Hotărâri ale Consiliului Local  
Miroslava din luna iulie 2020

Datele înregistrate la Oficiul de Stare Civilă în luna iulie 2020
În luna iulie 2020, la Oficiul 
de Stare Civilă al Comunei 
Miroslava s-au înregistrat 
un număr de 5 certificate de 
căsătorie, 3 certificate de 
naștere și 11 certificate de 
deces, astfel: 

Căsătorii 
l Zota Florin Ionuț și Dobroșenschi 

Irina 

l Soveja Lucian și Uliniuc Adelina 
– Petrina 

l Mihăescu Marian și Bedreag 
Adriana 

l Florea Mihai Alexandru și 
Ciobotă Alexandra – Ștefania 

l Popa Octavian și Bojii Liubovi 

Naşteri 

l Tafuni Ana Abigail 
l Pavel Sebastian 
l Costin Rafael 

Decese 

l Bejinariu Mihai, 61 ani 
l Hobincă Vasile, 67 ani  
l Mutrescu Mariea, 87 ani 
l Vizitiu Ioan, 75 ani 
l Deloiu Constantin, 53 ani 
l Machedon Dumitru, 69 ani 
l Amarghiloaiei Silvia, 89 ani 
l Florea Constantin, 63 ani 
l Plămădeală Mihai, 64 ani 
l Munteanu Constantin, 73 ani 
l Rudei Ștefan, 84 ani 
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Comuna Miroslava este comuna cu 
cel mai rapid grad de dezvoltare din 
Zona Metropolitană Iași. Chiar dacă se 
dezvoltă de la o zi la alta, problemele 
sunt complexe și de cele mai multe ori 
cetățenii nu le cunosc. Construcțiile se 
înmulțesc, iar numărul de locuitori 
crește cu aproximativ două mii pe an. 
În ultimii ani, autoritatea publică locală 
a încercat să dezvolte armonios satele 
și să implice locuitorii în luarea celor 
mai bune decizii pentru comunitate.  

Făcând bilanțul ultimilor ani putem 
afirma că a fost un drum lung de la Mi-
roslava cea fără asfalt, apă, canalizare 
și doar cu agricultură, până la Miro-
slava de astăzi cu utilități, populație de 
talia unui oraș și cu un Parc Industrial 
modern.  

În urmă cu aproape un deceniu, nu a 
existat viziune și dorința de a trans-
forma satele slab dezvoltate în localități 
moderne. Dezvoltarea nu a fost ușoară 
și haosul primului deceniu post-decem-
brist, când fiecare a construit cum a 
dorit, se regăsește pe alocuri și astăzi: 
străzi înguste, distanța mică între 
construcții. Mulți dintre locuitorii de 
astăzi ai comunei Miroslava nu au cu-
noscut problemele care au venit din tre-
cut și provocările actuale.  

În mandatul 2016-2020, Consiliul 
Local Miroslava și primarul comunei 
Miroslava a elaborat și pus în aplicare 
un plan de investiții multianual axat, în 
principal, pe următoarele direcții: mo-
dernizarea și asfaltarea străzilor și dru-
murilor locale din comuna Miroslava, 
realizarea trotuarelor pe drumurile prin-
cipale din comună, extinderea rețelei de 
apă potabilă și apă uzată, extinderea 
rețelelor electrice și a instalațiilor de 
iluminat public, amenajarea de parcuri 
de joacă pentru copiii în satele din co-
mună, continuarea investițiilor în par-
cul industrial I și începerea investițiilor 
în parcul industrial II, continuarea 
investițiilor la baza sportivă, 
construcția unei biserici noi în Valea 
Adâncă, amenajarea centrului de co-
mună prin înființarea de zone verzi și 
spații moderne pentru petrecerea tim-
pului liber pentru toți cetățenii comu-
nei, etc. Prioritățile comunei Miroslava 
au reieșit din audiențele susținute de 
primar și consilierii locali și, urmare vi-
zitelor de lucru în cele 13 sate, s-a con-
cretizat Programul de investiții centrat 
pe modernizarea infrastructurii rurale, 
dezvoltarea serviciilor publice și 
investițiilor din zona parcului industrial 
și multe altele.  

În anul 2016 s-au realizat 10,23 km 
de drum comunal modernizat în satul 
Valea Adâncă, modernizarea străzilor în 
satul Uricani, modernizarea bazei spor-
tive Uricani, extinderea sălii de sport 
Miroslava, extinderea alimentării cu 
apă în satele Ciurbești, Horpaz, Valea 
Adâncă, Balciu, Cornești, Găureni, 
Proselnici, Vorovești, extinderea siste-
mului de ape uzate în satul Miroslava, 
realizarea semaforizării pentru 3 
intersecții în Miroslava, Horpaz și 
Valea Adâncă, extinderea rețelei elec-
trice în Valea Adâncă, asfaltări de dru-
muri de interes local pe 19 străzi în sa-
tele Miroslava, Horpaz și Ciurbești, lu-
crări de pietruire drumuri interioare în 

parcul industrial, modernizarea școlii 
din satul Vorovești, execuția a 132 de 
branșamente la rețeaua de apă potabilă 
în satele Miroslava, Uricani, Proselnici, 
Cornești, Dancaș, Găureni. Valoarea to-
tală a acestor investiții a depășit suma 
de 23,7 milioane lei. 

2017 a fost anul în care s-au elaborat 
cereri de finanțare nerambursabile și 
studii tehnico-economice și s-au depus 
proiecte prin diverse programe de 
finanțare. Totodată, s-au realizat 
investiții în modernizarea și dotarea 
unităților de învățământ, asfaltări de 
drumuri comunale, iluminat public, ex-
tinderea rețelei de alimentare cu apă și 
apă uzată, execuția a 50 de branșamente 
la rețeaua de apă potabilă în satele Mi-
roslava, Uricani, Proselnici, Cornești, 
Dancaș, Găureni, lucrări de pietruiri 
drumuri interioare și extindere rețea de 
ape uzate în parcul industrial.  

În 2018 s-au demarat investițiile 
pentru modernizarea și dotarea Liceului 
Tehnologic Agricol „Mihail Kogălni-
ceanu“ din Miroslava, modernizarea 
drumurilor de interes local, moderni-
zare drumuri de exploatație agricolă în 
satele Uricani, Vorovești, Valea Ursului 
și Proselnici – investiții finanțate prin 
fonduri nerambursabile, extinderea sis-
temului de alimentare cu apă în satele 
Valea Adâncă și Proselnici, înființarea 
unui sens giratoriu la intersecția dintre 
șoseaua de centură și str. Basarabia, ali-
mentare cu energie electrică în satul 
Brătuleni și parcul industrial 1, execuția 
a 22 de branșamente la rețeaua de apă 
potabilă în satele Miroslava, Uricani, 
Proselnici, Cornești, Dancaș, Găureni, 
construirea de trotuare în satul Horpaz, 
modernizare de drumuri în satele Uri-
cani și Proselnici. Bugetul alocat aces-
tor investiții și proiecte a fost de 20,3 
milioane lei. 

Având în vedere faptul că în comuna 
noastră a crescut numărul de copii 

preșcolari și școlari, în anul 2019 a în-
ceput realizarea parcurilor de joacă 
pentru copii în satele Miroslava și Valea 
Adâncă inițial din bugetul local, iar mai 
apoi s-a depus o cerere de finanțare ne-
rambursabilă pentru amenajarea și do-
tarea a 3 parcuri de joacă noi în satele 
Miroslava, Horpaz și Valea Adâncă. De 
asemenea, au continuat investițiile în 
extinderea, modernizarea și eficientiza-
rea iluminatului public în satele Miro-
slava, Horpaz, Valea Adâncă, Valea Ur-
sului și Vorovești, construcția unei bi-
serici de lemn în Valea Adâncă, 
achiziția unui buldoexcavator și multe 
altele. Valoarea acestora a ajuns la 
suma de 45 milioane de lei. 

2020 este anul bilanțului și anul ela-
borării noii strategi de dezvoltare du-
rabilă a comunei pentru următoarea 
perioadă de programare a Uniunii Eu-
ropene 2021-2027 și demararea de noi 
proiecte de dezvoltare: crearea unor 
baze de agrement – amenajarea lacu-
rilor de la Ciurbești și Ezăreni, amena-
jarea pădurilor Cornești și Uricani și 
amenajarea Rezervației Floristice de la 
Valea lui David, înființarea unei piețe 
agroalimentare unde vor fi promovate 
produsele locale, amenajarea centrului 
de comună – zone de relaxare, agre-
ment, comerț și valorificarea produse-
lor locale, continuarea investițiilor în 
infrastructura rețelei de drumuri locale 
și canalizare. În același timp, pe par-
cursul anului 2020 s-au continuat ur-
mătoarele investiții și multe dintre ele 
sunt curs de finalizare: lucrări de gos-
podărire alimentare cu apă în parcul 
industrial 1, modernizare școală pri-
mară în satul Proselnici, amenajarea 
de alei pietonale de-a lungul drumuri-
lor în satele Miroslava și Valea 
Adâncă, extindere și construire creșă 
în satul Miroslava, modernizare 
grădiniță în satul Horpaz, extindere și 
modernizare școală în satul Miroslava, 

extindere și modernizare școală pri-
mară Ciurbești, reabilitarea, moderni-
zarea și recompartimentare școala 
Miron Barnovschi Uricani, înființare 
rețea colectare ape uzate în satele 
Cornești, Dancaș și Proselnici, amena-
jare 3 spații de joacă în satele Valea 
Adâncă, Horpaz și Miroslava, moder-
nizarea și eficientizarea iluminatului 
public în satele Miroslava, Balciu, 
Brătuleni, Găureni, Ciurbești, 
Cornești, Dancaș, Proselnici, Valea 
Ursului, Vorovești. Valoarea totală a 
acestor proiecte și investiții ajunge la 
41,4 milioane lei. 

„În mandatul 2016-2020 care este 
spre final, pot afirma cu tărie că am 
realizat cam tot ce ne-am propus, de la 
asfaltări de drumuri la extindere sistem 
de ape uzate, parcuri pentru copii, rea-
bilitări și modernizări de unități de 
învățământ, baze sportive, realizare 
branșamente la rețeaua de apă pota-
bilă, realizate prin fonduri nerambur-
sabile, guvernamentale și bugetul 
local. În acest an, vom finaliza noua 
strategie de dezvoltare durabilă a co-
munei care va fi în concordanță cu pe-
rioada de programare a UE 2021-2027 
și care este necesară pentru a accesa 
proiecte finanțate prin fonduri euro-
pene. Prioritățile mele au fost și rămân 
aceleași: atragerea de fonduri neram-
bursabile, modernizarea și întreținerea 
drumurilor comunale, extinderea 
rețelei de alimentare cu apă și canali-
zare, extinderea rețelei de electricitate 
și gaz, modernizarea și dotarea 
instituțiilor de învățământ, atragerea 
de investitori români și străini, crearea 
de zone de agrement și petrecerea tim-
pului liber, dezvoltarea și modernizarea 
serviciilor publice pentru cetățeni. Vom 
consulta cetățenii și toți actorii locali 
pentru conturarea noilor direcții de 
dezvoltare.“, a declarat Dan Niță - pri-
marul comunei Miroslava. 

Proiecte și investiţii prioritare realizate în 
comuna Miroslava în mandatul 2016-2020
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România, alături de alte 192 de state, 
și-a asumat stabilirea cadrului național 
pentru susținerea Agendei 2030 pentru 
Dezvoltare Durabilă, care include un 
set de 17 Obiective de Dezvoltare Du-
rabilă și Agenda de Acțiune de la 
Addis-Abeba. Planul de acțiune global, 
pe care România alege să-l susțină în 
următorii ani, se adresează ameliorării 
sărăciei, combaterii inegalităților, 
injustiției sociale și protejării planetei 
până în anul 2030. Este un plan de 
acțiune pentru oameni, planetă și pros-
peritate, prin care se urmărește conso-
lidarea unui climat de siguranță și liber-
tate, în care „nimeni nu va fi lăsat în 
urmă“. 

Dacă în ultimii zece ani țintele Ro-
mâniei erau stabilite în raport cu 
evoluția economiei mondiale și în 
concordanță cu politicile UE, acum atât 
România, cât și UE trebuie să-și repro-
iecteze prioritățile pe termen mediu și 
lung pentru atingerea obiectivelor din 
Agenda 2030 pentru Dezvoltare Dura-
bilă, adoptată în cadrul Summit-ului 
Organizației Națiunilor Unite, în sep-
tembrie 2015. Aceasta este o cale sigură 
prin care se poate realiza un viitor mai 
bun generațiilor viitoare. 

Comuna Miroslava a fost aleasă de 
către Guvernul României ca exemplu de 
bune practici de dezvoltare la nivel local 
în cadrul Conferinței Naționale pentru 
Dezvoltare Durabilă a României – 
2030, Cadrul de planificare strategică 
pentru Strategia de Dezvoltare Locală 
a administrației publice, conferință care 
a avut loc la sediul Guvernului, la Pala-
tul Victoria, în data de 21 iulie a.c. La 
această conferință națională au partici-
pat primari de comune, orașe și munici-
pii, președinți de consiliu județean, 
președinți de asociații ale autorităților 
publice locale din România, în contextul 
în care autoritățile publice locale se pre-
gătesc acum să-și definitiveze Strate-
giile de Dezvoltare Locală 2021-2027, 
care vor trebui să fie în concordanță cu 
Strategia națională pentru dezvoltarea 
durabilă a României 2030 (SNDDR 
2030), obiectivele naționale de dezvol-
tare durabilă (ODD) și cadrul financiar 
multianual al Uniunii Europene 2021-
2027. S-au dezbătut teme de interes 
național și local, începând de la suma 

totală alocată României pentru cadrul fi-
nanciar multianual al Uniunii Europene 
2021-2027, stadiul noilor programe de 
finanțare, linii de finanțare disponibile 
și dificultățile cu care se confruntă 
autoritățile publice locale și județene. 

În acest context, pentru a integra 
noile direcții strategice ale comunei Mi-
roslava, județul Iași în cadrul național 
și internațional, primăria comunei Mi-
roslava are în plină desfășurare elabo-
rarea Strategiei de Dezvoltare Locală a 
comunei Miroslava, județul Iași pentru 
perioada 2021-2027. Prioritizarea 
investițiilor este un demers important 
pentru administrația publică locală, deși 
implementarea proiectelor este 
condiționată de disponibilitatea fondu-
rilor de finanțare (tipuri de fonduri, pe-
rioade de accesare, condiții de eligibi-
litate, etc.). Astfel, condiționată de des-
chiderea liniilor de finanțare într-un 
anumit domeniu, administrația publică 
va implementa un proiect a cărui prio-
ritate este mai scăzută decât cea a altui 
proiect pentru care nu există încă linii 
de finanțare deschise. Cu toate acestea, 
Primăria Miroslava și-a stabilit un set 
de priorități pe care le are în vedere în 
următoarea perioadă: Dezvoltarea in-
frastructurii este necesară nu doar 
pen tru atragerea investitorilor și susți -

nerea mediului de afaceri local, ci și 
pentru îmbunătățirea calității vieții 
populației. Se urmărește creșterea gra-
dului de conectare a populației la 
utilități și reducerea pierderilor cauzate 
de rețelele învechite. Cele mai impor-
tante modernizări au fost realizate la 
rețeaua de apă și canalizare, măsurile 
luate în acest sens având un impact 
semnificativ și asupra stării mediului. 
Prioritatea nr. 2 la nivelul comunei 
Miroslava este Dezvoltarea econo-
mică, administrația publică locală ur-
mând a lua măsuri pentru atragerea de 
noi investitori. Se vizează diversificarea 
economiei locale și crearea de locuri de 
muncă bine remunerate pentru 
populația din comună. În acest fel, vor 
putea fi susținute și investițiile publice 
din Miroslava, mediul economic contri-
buind la formarea unui buget local su-
ficient de generos pentru a susține 
îmbunătățirea serviciilor publice. Dez-
voltarea serviciilor publice este con-
siderată a fi prioritatea 3 a comunei Mi-
roslava, aici fiind incluse educația, să-
nătatea, serviciile sociale (asistență și 
protecție socială), salubrizarea, sigu -
ranța și ordinea publică. Principalele 
investiții ce trebuie realizate pentru dez-
voltarea serviciilor publice țin atât de 
modernizarea cât și de dezvoltarea in-

frastructurii existente (unități 
educaționale, dispensare, instituții cul-
turale). În cadrul serviciilor publice un 
rol aparte îl are salubrizarea, rezolvarea 
problemelor întâmpinate din acest 
punct de vedere fiind stringentă. Prio-
ritatea 4 la nivelul comunei Miroslava 
este protecția mediului. Pe de o parte, 
anumite probleme de mediu vor fi re-
zolvate odată cu implementarea proiec-
telor de investiții în infrastructură teh-
nico-edilitară, însă trebuie preîntâmpi-
nate și problemele ce vor apărea odată 
cu dezvoltarea economică, creșterea 
populației stabile, creșterea traficului 
rutier prin comună pe Șoseaua ocoli-
toare a municipiului Iași, etc.  

„Dorim să fim pregătiți cu noua 
strategie de dezvoltare pentru următoa-
rea perioadă de programare a UE 
2021-2027 și când se vor lansa noile 
ghiduri de finanțare vom depune spre 
finanțare noi proiecte de dezvoltare a 
comunei noastre. În vederea realizării 
documentului strategic vom consulta 
toți actorii locali și vom ține cont de 
toate sugestiile și propunerile 
cetățenilor. Vom organiza o dezbatere 
publică, iar la final va fi supusă apro-
bării Consiliului Local Miroslava“, a 
declarat Dan Niță – primarul comunei 
Miroslava.

Strategia de dezvoltare durabilă a 
comunei Miroslava 2021-2027
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În zilele de 10 și 11 august, Primăria 
Comunei Miroslava a organizat două 
întâlniri cu cetățenii din Valea Adâncă 
și cu reprezentanții companiilor care 
asigură transportul public între Valea 
Adâncă și Municipiul Iași pentru a găsi 
o soluție care să deblocheze cele două 
rute de transport concesionate de către 
Consiliul Județean Iași către operatorii 
Transmag și Samson Internațional.  

Cetățenii din Valea Adâncă reclamă 
că operatorii de transport public nu mai 
oferă curse între Valea Adâncă și Mu-
nicipiul Iași, Transportatorii, pe de altă 
parte, invocă lipsa pasagerilor și lipsa 
de rentabilitate a rutelor, care s-a accen-
tuat și mai tare ca urmare a situației de 
pandemie și au sistat aceste curse. Iar 
Primăria, conform legii, nu are nicio 
prerogativă în organizarea transportului 
de persoane între localități cu 
administrații diferite, aceste prerogative 
revenind în exclusivitate Consiliului 
Județean Iași. 

O altă provocare este data de faptul 
că, în cazul în care operatorii de trans-
port consideră traseul nerentabil din 
punct de vedere economic, aceștia pot 
renunța la acest traseu fără consecințe. 
La acest lucru se mai adaugă faptul că 
o licență atribuită unui transportator nu 
mai poate fi atribuită altui transportator 
decât la finalul perioadei pentru care a 
fost contractată. În cazul traseelor din 
Valea Adâncă vorbim despre 31 de-
cembrie 2021. 

Plecând de la aceste premise, 
Primăria Comunei Miroslava și-a 
asumat rolul de mediator între cetățeni 
și transportatori, cu speranța că va fi 
găsită calea comună care să determine 
transportatorii să reia cursele, iar 
cetățenii din Valea Adâncă să se bucure 
de legăturile cu Municipiul Iași, mai 
ales că urmează începutul anului școlar. 

Consiliul Județean Iași, 
principalul responsabil în 
organizarea transportului 

public între două 
localități din județ 

În cele două întâlniri, ambii trans-
portatori au menționat că pot renunța 
oricând la aceste rute, care au fost tot 
timpul nerentabile și că primăria nu 
poate împiedica acest lucru. Nici măcar 
CJ Iași nu poate face nimic, deoarece ei 
pot ceda licența, dar până în decembrie 
2021 nici un alt operator nu va mai 
putea deservi cele doua rute. Trans-
portatorii au cerut predictibilitate și 
siguranță pentru a putea oferi pe mai 
departe aceste servicii. Soluția propusă 
de transportatori a fost încheierea unui 

număr de minim 100 de abonamente 
pentru fiecare traseu. La acest număr, 
Transmag va oferi 8 curse pe zi, iar 
Samson Internațional 4 curse pe zi. 

Dacă cetățenii de pe traseul Samson 
Internațional și-au asumat că vor face o 
listă cu cei interesați de abonamente, 
prin intermediul asociațiilor de propri-
etari, pe care o vor transmite către 
transportator și către primărie, cetățenii 
de pe traseul Transmag au informat 
transportatorul că prețul cerut pe 
abonament este mult prea mare. De 
asemenea, cetățenii reclamă lipsa 
condițiilor din microbuz și faptul că 
șoferii operatorului Transmag nu 
eliberează bilete pentru toți călătorii. 
De aceea traseul este nerentabil. 
Cetățenii s-au arătat interesați și în tre-

cut de abonamente, dar șoferii opera-
torului i-au informat că nu există 
această opțiune și, susțin ei, nici nu au 
transmis propunerea mai departe. 
Reprezentantul Transmag a confirmat 
că pot fi făcute abonamente, iar prețul 
abonamentului poate fi rediscutat în 
funcție de numărul total de persoane 
care solicitată abonament. Urmează ca 
d-na Gherase, cea care a depus la 
primărie o cerere de rezolvare a trans-
portului în numele a 80 de cetățeni, să 
centralizeze pe o listă numele celor 
interesați de abonament pentru acest 
traseu care va fi transmisă operatorului 
și primăriei. 

Soluții propuse de primărie 
pentru a rezolva situația creată 
l din toamnă, toți elevii care învață în 

unitățile școlare din Municipiul Iași 
să-și facă abonament decontat 100% 
de către CJ Iași și ISJ Iași în cuantum 
de 50% fiecare, așa cum este speci-
ficat în HG435/2020 prin care se 
acordă transport gratuit elevilor.  

l se studiază posibilitatea de a intro-
duce o linie de transport intern care 
să lege Valea Adâncă de primărie, 
urmând ca de acolo cetățenii să 
folosească ruta liniei 23 pentru a 
ajunge în municipiul Iași. 

l pentru a reduce fluxul de trafic la 
primele ore ale zilei, cetățenii sunt 
invitați să ia în considerare înscrierea 
preșcolarilor în grădinițele din 
Miroslava, comuna dispunând de 38 
de săli de grădiniță – 11 în 
Miroslava, 3 în Horpaz, 5 în Valea 
Adâncă, 3 în Uricani, 3 în Vorovești, 
6 în Proselnici, 5 în Ciurbești, 2 în 
Brătuleni.  

l primăria va depune în continuare 
toate eforturile pentru a se asigura că 
nou înființata Asociație 
Metropolitană pentru Transport Pub-
lic Iași (AMTPI), după ani de efor-
turi și diligențe, să devină 
operațională într-un timp cât mai 
scurt.  

Transportul public din Valea Adâncă - 
prioritate pentru primărie, necesitate pentru 
cetăţeni și doar profit pentru transportatori
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Faptul că în comuna Miroslava 
populația crește într-un ritm 
alert o auzim și o citim în presă 
la tot pasul și o vedem pe 
strada noastră de la an la an. 
Știri precum că s-a mai 
construit o casă sau s-a mai 
asfaltat o stradă au devenit 
aproape banale în comuna 
Miroslava. 

Dar câți dintre noi am avut 
curiozitatea sau timpul să ne 
descoperim noul vecin mutat 
recent peste stradă sau câți 
dintre cei nou veniți au bătut la 
poarta celor găsiți aici pentru a-
l descoperi pe vecinul care 
locuiește peste gard? Câți 
dintre noi știm mai multe despre 
vecinul nostru și îl judecăm și 
altfel decât prin prisma mărcii 
mașinii pe care o conduce, 
înălțimea gardului, culoarea 
acoperișului sau job-ul avut? Nu 
știm. 

Publicația „Informația de 
Miroslava“ și-a propus să 

descopere comunității astfel de 
oameni, mutați mai recent sau 
mai demult în comună și să 
publice interviuri în oglindă la 
rubrica „Oamenii de lângă noi“ 
culegând impresii despre viața 
în Miroslava prin prisma 
cetățenilor săi. 

Dan Drăghici, om de afaceri de 
succes, stabilit de 13 ani în satul 
Valea Ursului din comuna 
Miroslava a acceptat 
provocarea de a ne vorbi despre 
experiențele lui în domeniul 
antreprenorial și de a ne povesti 
primele impresii despre comuna 
Miroslava începând din anul 
2007 când a ales să se 
stabilească aici. 

Reporter: Cine este omul Dan 
Drăghici?  

Dan Drăghici: Sunt tată și antrepre-
nor. Nu mi-a plăcut niciodată să aștept 
ca lucrurile să se întâmple, ci am căutat 
mereu ca eu să decid direcția, dar și vi-
teza cu care se mișcă lucrurile.  

Mi-a plăcut întotdeauna să am un 
plan de rezervă, să ascult oamenii și să 

nu reacționez întotdeauna la 
primul impuls, dar am 

ținut totuși cont că 
așteptarea și lipsa la 
timp a unei decizii 
importante te poate 
conduce la eșec. 

Nu cred în reţete 
miraculoase şi nici 
în „pastile minune“ 
pentru succes. E ne-
voie în schimb de 
multă muncă, de 
perseverență și de se-
riozitate. Mai e ceva: 

am crezut întotdeauna 
în lucrul bine făcut! 

Reporter: Povestiți-
ne despre antrepreno-

rul Dan Drăghici, 
de unde a ve -

nit ideea de afacere, cum au fost în-
ceputurile? 

Dan Drăghici: Activez în mediul 
antreprenorial din anii 2000. Am lucrat 
la supermarketul Gima, apoi, vreme de 
un deceniu, am ocupat mai multe 
funcții de management pentru regiunea 
Moldovei la unul dintre marii distribui-
tori de carburanți de pe piața din Româ-
nia. 

M-am lansat în afaceri ceva mai târ-
ziu, abia în 2007, însă experiențele an-
terioare mi-au fost de mare ajutor, pen-
tru că am înțeles treptat ce înseamnă un 
business, cum funcționează, dar și ce 
reacții sunt mai potrivite în situații de 
criză.  

În 2007 am deschis un laborator de 
tehnică dentară, care a ajuns azi o mini-
uzină, cu 100 de angajați și colabora-
tori, iar acum pe lângă acesta dețin îm-
preună cu soția mea mai multe clinici 
dentare în Iași, dar și în alte orașe ale 
țării. Al treilea business, Safra Dental, 
este specializat pe importul şi distribu-
ţia de implanturi dentare elveţiene şi so-
luţii pentru laboratoarele de tehnică 
dentară. Ideea deschiderii laboratorului 
de tehnică dentară a venit la o plimbare 
cu niște prieteni dragi. Eram cu soția pe 
Copou și discutam, oarecum 
dezamăgiți, despre ceea ce însemna 
piaţa de profil la acea vreme. Motiv 
pentru care am decis ca noi să facem lu-
crurile altfel. 

Reporter: Când v-ați mutat la Mi-
roslava și din ce zonă? Contextul, ce 
factori v-au determinat să alegeți co-
muna noastră în detrimentul altei co-
mune din zona metropolitană a 
Iașului? 

Dan Drăghici: Primul contact cu 
Miroslava l-am avut în 2007, când, îm-
preună cu soția, am achiziționat un 
teren pentru construcția unei case. Am 
cumpărat 1.200 mp de teren în Valea 
Ursului, foarte aproape de Pădurea Uri-
cani. La acel moment în România înce-
puse viața la oraș să devină foarte efer-
vescentă și ne doream să ne mutăm un-
deva unde să avem liniște. Un prieten 
ne-a spus că mai nimerit ar fi să căutăm 
să cumpărăm toamna sau chiar iarna, 
pentru că atunci infrastructura locului 
își va arăta adevărata față. Și a avut 
dreptate, pentru că sunând la diverși 
agenți imobiliari pentru a vedea tere-
nuri în zona Iașului, mulți ne refuzau 
vizitele pentru că era imposibil ac-
cesul. Mai puțin cei din Valea Ursu-
lui. Așa am descoperit zona aceasta, 
de unde nu am mai plecat de 
atunci. Nu am construit casa pe 
acel teren, dar am achiziționat 
una undeva foarte aproape. 

Reporter: Ce greutăți ați în-
tâmpinat la începuturile dvs. 
ca și locuitor al Miroslavei în 
relația cu administrația lo-
cală? S-au îmbunătățit? 
Unde credeți că ar mai tre-
bui lucrat? 

Dan Drăghici: Sincer, nu 
aveam multe așteptări, pen-
tru că eram obișnuit să nu 
apară mari schimbări, așa 
cum vedeam peste tot. Am 
rămas surprins de cât de 
rapid s-a schimbat în bine 
comuna Miroslava, Valea 
Ursului și celelalte sate. A 
fost uluitor și am apreciat 

acest lucru. Am interacționat destul de 
puțin cu administrația locală, dar atunci 
când am făcut-o am întâlnit oameni 
zâmbitori și dornici să îți rezolve pro-
blemele. 

Reporter: Cum vedeți dvs. impli-
carea cetățenilor în viața 
comunității? Considerați că există la 
Miroslava spirit civic? Argumentați. 

Dan Drăghici: Greutățile și cei 25 
de ani de comunism i-au făcut pe ro-
mâni să fie reticenți în comunicare unii 
cu ceilalți. Totuși, în comunitățile rurale 
aceste obiceiuri s-au păstrat în jurul 
unor poli de încredere precum Biserica 
sau instituțiile. Cei din Miroslava au 
fost și sunt norocoși, pentru că unul din 
polii de încredere în această comunitate 
o reprezintă domnul primar Dan Niță.  

Chiar dacă a existat acea neîncredere 
de după comunism, care a ținut vreo 
două decenii, au apărut apoi generații 
tinere care au produs și au accelerat 
schimbarea. Tinerii sunt mai deschiși la 
ideea de voluntariat și a aduce plusva-
loare comunității. Rețelele sociale au 
grăbit această schimbare a vechii 
mentalități gen „Nu e treaba mea“. Aș 
zice că suntem în mijlocul unei povești 
foarte frumoase aici la Miroslava. Co-
munitatea se va dezvolta și se vor în-
tâmpla multe lucruri minunate.  

Reporter: Cum vedeți dvs. viitorul 
ca și antreprenor domiciliat în co-
muna Miroslava dar și oportunitățile 
de afaceri la nivel local?  

Dan Drăghici: Cea mai importantă 
schimbare văzută în ultimii ani este că 
nu mă simt că aș fi undeva în afara 
orașului. Avem o infrastructură bună, 
avem utilități puse la punct și avem tot 
confortul de a trăi decent. Sincer vă 
spun că am prieteni care mă invidiază 
pentru decizia de a veni aici și că nu am 
ales în 2007 zona Bucium sau alte zone 
la modă atunci. Poziționarea excelentă 
a Miroslavei, cu ieșire la șoseaua de 
centură, dar și cu multe alte intrări în 
Iași, face din această comună un pol de 
dezvoltare în perioada viitoare. Infras-
tructura nu înseamnă doar asfalt. O altă 
mare realizare este Parcul Industrial 
Miroslava, care poate nu are efectul 
electoral al unui trotuar montat prin fața 
casei, dar va reprezenta inima dezvol-
tării comunei în viitor. Sunt lucruri care 
mai sunt de făcut, așa cum vor fi tot 
timpul într-o comunitate care crește și 
care vrea să vadă și de la administrație 
că ține pasul cu ea. Aici, la Miroslava, 
ai garanția că, mai devreme decât mai 
târziu lucrurile chiar se vor face! La 
Miroslava există voință, putere și capa-
citate de a fi făcute. 

Reporter: Dacă ar fi să dați o notă 
administrației locale din Miroslava 
strict pentru relația cu cetățenii care 
ar fi aceasta și de ce? 

Dan Drăghici: Cei din comuna Mi-
roslava au fost norocoși că au avut la 
conducere o echipă care a dus la 
creșterea confortului și a nivelului de 
trai până la urmă. E atât de simplu să te 
uiți în jurul Iașului și sa realizezi cât de 
departe suntem față de ceilalți. Mulți ne 
invidiază! Clar că există încă lucruri de 
făcut, dar comuna se dezvoltă într-un 
ritm alert. Să locuiești în afara Iașului, 
dar să faci 20 minute până în centrul 
orașului, nu e deloc puțin lucru. Iar cei 
care fac asta zilnic înțeleg foarte bine 
ceea ce spun.

Oamenii de lângă noi: Dan Drăghici
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Cristina Rotărescu, antreprenor 
local cu spirit civic a dat curs 
invitației noastre ne a ne 
împărtăși atât din experiențele 
ei antreprenoriale cât și cele de 
cetățean al Miroslavei.  

Reporter: Cine este omul Cristina 
Rotărescu?  

Cristina Rotărescu: De foarte 
multe ori mi-am pus această întrebare 
– cine sunt eu? O întrebare atât de sim-
plă dar totuși atât de complexă. Cum aș 
putea eu să mă definesc? Să începem cu 
aspectele esențiale: sunt o mamă bine-
cuvântată cu 3 copii minunați, sunt o 
soție, sunt un administrator de firmă și 
mai sunt și femeia aflată la frumoasa 
vârstă de 43 de ani care își pune foarte 
multe întrebări. Sunt femeia care se 
reinventează, Sunt femeia sensibilă 
care dorește să ajute, Sunt femeia activă 
care face sport, Sunt o mamă care încă 
se joacă cu copiii. Sunt omul care alege 
să învețe și sunt optimistul care vede ce 
e mai bun în oameni.  

Reporter: Povestiți-ne despre an-
treprenorul Cristina Rotărescu, de 
unde a venit ideea de afacere, începu-
turile. 

Cristina Rotărescu: Au existat mai 
multe începuturi . Inițial, am început un 
mic business online -www.copilasco-
chet.ro – un magazin de articole pentru 
copii. A fost un început destul de timid 
corelat cu situația noastra financiară. 
Un început încărcat cu foarte multe 
emoții și multă nesiguranță. Efectiv am 
învățat pe propria piele ce înseamnă sa 
începi un business. Următorul început 
l-a constituit înființarea firmei de 
distribuție materiale de instalații – 
Vasco Tehnic Solutions – proiect care a 
însemnat efectiv „lucrarea noastră de 
licență“ în domeniul afacerilor. Este 
proiectul nostru de suflet în care am in-
vestit nu doar timp și energie dar și 
foarte multă pasiune. Este proiectul 
care ne definește și care ne permite – 
mie și soțului – să ne perfecționăm în 
arta antreprenoriatului. Am învățat 
enorm și continuăm să învățăm în fie-
care zi. Este business-ul care ne permite 
să ne depășim limitele, care ne pro-
voacă și care ne șlefuiește. 

Reporter: Când v-ați mutat la Mi-
roslava și din ce zonă? Contextul, ce 
factori v-au determinat să alegeți co-
muna noastră în detrimentul altei co-
mune din zona metropolitană a 
Iașului? 

Cristina Rotărescu: Recunosc că 
m-am mutat în Miroslava dupa termi-
narea facultății, am rude care locuiesc 
în satul Valea Adâncă. În anul 2013, 
exact dupa nașterea celui de-al treilea 
copil, ne-am mutat în Găureni unde am 
găsit o casă exact pe gustul nostru. Îmi 
amintesc că de la maternitate ne-am 
mu tat direct în casă nouă. 

Reporter: Ce greutăți ați întâmpi-
nat la începuturile dvs ca și locuitor 
al Miroslavei în relația cu admi -
nistrația locală? S-au îmbunătățit? 
Unde credeți că ar mai trebui lucrat? 

Cristina Rotărescu: Trebuie să re-
cunosc că nu m-am confruntat cu 
dificultăți în relația cu administrația lo-
cală.  

Din contra, chiar m-am bucurat de 
susținere din partea Primăriei. În acest 
sens, aș dori să menționez că în cursul 

anului trecut, am inițiat organizarea 
unui eveniment local -Târgul Caritabil 
al Mămicilor de Miroslava. În acest 
context, m-am deplasat la Primărie pen-
tru a solicita consiliere și ajutor. Am 
fost efectiv surprinsă de amabilitatea 
personalului administrativ. Propunerea 
mea era una relativ inedită așa că am 
luat legătura cu mai mulți angajați care 
mi-au explicat exact pașii care tre-
buie să îi urmez. La Primărie am 
găsit oameni care efectiv m-au as-
cultat – aspect care reprezintă un 
mare plus al actualei administrații.  

Eu conștientizez faptul că există 
și oameni nemulțumiți de admi -
nistrația locală Miroslava. Și cumva 
acesta este și un aspect destul de logic 
și firesc.  

În ultimii ani, a crescut enorm de 
mult numărul de locuitori ai Miroslavei 
– avem locuitori din diverse categorii 
sociale, oameni activi profesional, oa-
meni cu potențial- ceea ce este extraor-
dinar. Pe de altă parte, fiecare nouă fa-
milie care se mută în comuna Miro-
slava are propriile nevoi și doleanțe. 
Ținând cont de numărul impresionant 
de locuitori ai comunei noastre, nu 
pot decât să îmi imaginez cât de di-
ficil este sa răspunzi pozitiv la 
sutele de nevoi care apar peste 
an. Eu recunosc că în zona în 
care locuiesc avem nevoie de 
canalizare, dar cu siguranță 
există o listă de priorități si 
există proiecte mai vechi care 
trebuie implementate până se 
ve implementa și proiectul 
nostru.  

Reporter: Cum vedeți 
dvs. implicarea cetățenilor 
în viața comunității? 
Consi derați că există la Mi-
roslava spirit civic? Argu -
mentați. 

Cristina Rotărescu: Eu 
cred în oameni. Și m-am 
convins de acest aspect în 
cursul anului trecut. La 
nivel local a fost organizat 
Târgul Caritabil al Mămici-
lor de Miroslava- un eveni-
ment încărcat cu multă 
emoție. A fost un eveni-
ment care a beneficiat de 
sprijinul Primăriei și care 
s-a bucurat de ajutorul 
unui număr important de 
membri ai comunității 
noastre. Au fost oameni 
care au donat și care s-au mobilizat 
enorm pentru organizarea evenimentu-
lui - oameni cărora aș dori și acum să 
le mulțumesc! Este absolut extraordinar 
ceea ce au reușit acești membrii ai 
comunității noastre să facă prin gene-
rozitatea lor! Atunci am conștientizat 
care este potențialul afectiv al 
comunității noastre. A urmat ulterior 
proiectul Ghiozdănelul de Miroslava – 
iarăși un proiect în cadrul căruia oame-
nii s-au implicat și au donat pentru 
copii de clasa 0. Concluzia mea - îm-
preună putem realiza proiecte absolut 
minunate pentru comunitate! 

Reporter: Cum vedeți dvs viitor ca 
și antreprenor domiciliat în comuna 
Miroslava oportunitățile de afaceri la 
nivel local?  

Cristina Rotărescu: Comuna Miro-
slava este o localitate în plină dezvol-
tare. Începe să capete contur Parcul In-

dustrial Miroslava – cel mai mare parc 
de profil din zona Moldovei care atrage 
investiții impresionante. Parcul Indus-
trial înseamnă în primul rând foarte 
multe noi locuri de muncă. Potențialul 
comunei este unul extraordinar și prin 
prisma membrilor comunității noastre. 
În ultimii ani, a crescut enorm de mult 
numărul de locuitori ai Miroslavei – 
avem locuitori din diverse categorii so-
ciale, oameni de diferite vârste, oameni 
activi profesional - așadar există forță 
de muncă.  

S-a realizat anul trecut modernizarea 
șoselei Iași-Voinești o investiție atât de 
necesară pentru comuna noastră, tot 
anul trecut s-a creat un parc de joacă 
foarte frumos chiar în Miroslava, un 
parc dotat cu accesorii minunat colo-
rate, un parc pe placul tuturor copiilor. 
În viitor urmează să demareze 

construcția unui mall. Încerc doar să 
scot în evidență faptul ca Miroslava se 
schimbă de la o zi la alta, anual se fac 
investiții și modernizări.  

Mai mult decât atât, Miroslava repre-
zintă o foarte importantă zonă de inte-
res pentru mediul de afaceri ieșean. Am 
convingerea că la Miroslava mă aflu 
exact unde trebuie.  

Reporter: Dacă ar fi să dați o notă 
administrației locale din Miroslava 
strict pentru relația cu cetățenii care 
ar fi aceasta și de ce? 

Cristina Rotărescu: Am observat o 
deschidere a administrației locale către 
cetățeni, avem posibilitatea de a ne ex-
prima doleanțele și nemulțumirile și on-
line- am făcut și noi solicitări de câteva 
ori și de fiecare dată am primit răspuns.  

Așa că la acest capitol nu pot decât 
să acord o notă maximă.

Oamenii de lângă noi: Cristina Rotărescu
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Centrul Cultural Multifuncțional al 
Seniorilor, Iași, în parteneriat cu 
Primăria comunei Miroslava, Centrul 
de Informare Turistica, Miroslava,Tele 
Moldova Plus, Prima TV Iași și 
reprezentanți ai societății civile din Iași 
și Miroslava au organizat vineri, 21au-
gust 2020 în cadrul Proiectului Euro-
pean“ Îmbătrânire activă și solidaritate 
între generații“, evenimentul intitulat 
„Comori ale patrimoniului etnografic 
romanesc“. La eveniment au participat 
seniori reprezentând diverse medii 
socio-profesionale din comună. De 
asemenea, au fost prezenți domnii Dan 
Niță, primarul comunei Miroslava și d-
nul Costel Alexe, deputat în Parlamen-
tul României, Ministrul Mediului, 
Apelor și Pădurilor. 

Întâlnirea s-a desfășurat la Baza de 
Agrement Ezăreni, comuna Miroslava, 
într-un cadru pitoresc care ne amintește 
că suntem încă în plin sezon estival, cu 
toate că apar pe ici pe colo semne ale 
toamnei.  

Din euro-proiectul „Îmbătrânirea 
activă și solidaritatea dintre generații“ 
a fost aleasă o tema care nu numai s-a 
potrivit specificului zonei dar este și de 
mare interes, cu trimitere în actualitate. 
Este vorba despre patrimoniul etno-
grafic românesc și comorile sale. S-ar 
putea pune întrebarea: De ce la 
Miroslava??? O comună suburbană 
care pendulează între sat și oraș? Din 
mai multe motive. Într-adevăr, 
Miroslava este cea mai mare comună 
suburbană care credem că nu peste mult 
timp va deveni un cartier al Iașului, 
cum au devenit în alte timpuri, 
cartierele Tătărași, Copou, Bucium sau 
Galata. Dar să nu uităm că Miroslava în 
actuala formulă de organizare adminis-
trativ-teritorială cuprinde numeroase 
sate cu o istorie bogată , ale căror prime 
mențiuni documentare vorbesc de sec. 
XV, XVI, XVII. Istoricii și mai ales 
arheologii au strâns dovezi materiale 
despre o civilizație mult mai veche spre 
începuturile Culturii Cucuteni și chiar 
mai înainte de aceasta. De la aceste 
comunități s-au păstrat urme materiale, 
obiecte de cult dar și de utilitate 
casnică, valori ce aparțin patrimoniului 

național. Există pe teritoriul Miroslavei 
12 obiective incluse în lista monu-
mentelor istorice din județul Iași.  

Dar cel mai important motiv care a 
determinat să alegem această locație 
este faptul că la Miroslava în incinta 
primului așezământ școlar agricol din 
Moldova, s-a amenajat un cuprinzător 
și valoros Muzeu Etnografic, despre 
care a vorbit chiar întemeietorul său, 
profesorul Dumitru Bunea, istoric, un 
pasionat de etnografie care a funcționat 
decenii întregi la Liceul Tehnologic 
Agricol „Mihail Kogălniceanu“ 
Miroslava. 

Au mai participat, de asemenea, la 
dezbateri: profesorul universitar doctor 
Mihai Dorin, prim-vicepreședinte al 
Organizației ieșene a Seniorilor 
Național Liberali; prof. Eugenia Stan 
președintele Asociației „Ciurbeștenii“ 
Miroslava; Biserica și școala, 
învățătorii și preoții au fost cei care au 
îndemnat la creație la păstrarea și trans-
miterea în timp a valorilor de care ne 
bucuram astăzi. Despre aceasta a vorbit 
părintele Ungureanu Mihail Adiodatus, 
doctor în științe, preot în Parohia 
Miroslava II; Cercetător în etnografie, 
Angela Paveliuc Olaru, dr. în științe, a 

întemeiat și organizat muzee și colecții 
cunoscute în țară și străinătate, a scris 
mult, multe lucrări de specialitate de-
spre obiceiuri, datini și tradiții 
românești, despre portul popular și care 
lasă o zestre frumoasă tinerei generații, 
a concluzionat pe problemele de spe-
cialitate. 

Domnul primar, Dan Nita, fiu al sat-
ului Uricani, a spus: „Astăzi Miroslava 
în ansamblul său dar și fiecare localitate 
componentă se dezvoltă și se 
modernizează la alți parametri specifici 
secolului XXI. Eu, Consiliul Local, 
celelalte instituții ale comunei, nu am 
ignorat istoria, trecutul cu valorile sale, 
ci dimpotrivă le-am integrat în ambien-
tul cotidian asigurând o neîntreruptă 
continuitate de identitate etnofolclorică 
atât prin Centrul de Informare Turistică 
cât și prin evenimentele și publicațiile 
locale. Sigur, se poate face mai mult, 
sunt obiective cărora e le vom acorda 
mai multă atenție în mandatul viitor“. 

Domnul Costel Alexe, deputat în 
Parlamentul României, Ministrul Medi-
ului, Apelor și Pădurilor, a menționat: 
„sunt bucuros să mă aflu astăzi la 
Miroslava, la o dezbatere despre trecu-
tul și tradițiile atât de frumoase ale nea-

mului nostru românesc, sunt conștient 
că nouă, politicienilor dar și autori -
tăților ne revine în primul rând obligația 
de a proteja patrimoniul cultural local 
prin măsuri, legi și activități specifice, 
îl felicit pe primarul Dan Niță pentru 
aplecarea sa spre susținerea culturii lo-
cale prin numeroasele evenimente cul-
turale organizate la Miroslava, mai ales 
dinainte de acest an cu restricții sanitare 
clare referitor la adunările publice.“  

 „Pentru că ne aflăm la început de 
campanie electorală pentru alegeri lo-
cale și peste o lună parlamentare, 
această temă a cunoașterii, conservării 
și valorificării patrimoniului etnografic 
național și local ar trebui înscrisă pe lista 
de priorități a aleșilor locali și naționali 
mai ales în contextual realităților de 
astăzi „ a susținut doamna Mag dalena 
Lupu, președintele Organi zației 
Județene Iași a Seniorilor Națio nal Lib-
erali, moderatorul evenimentului. 

În finalul evenimentului Grupul fol-
cloric „Busuioc Moldovenesc“ al Cen-
trului Cultural Multifuncțional al Se-
niorilor din Iași, coordonat de Aurelia 
Dolniceanu a susținut un scurt program 
artistic. 

A consemnat: Mihaela Botezatu 

Comori ale patrimoniului etnografic 
românesc descoperite la Miroslava
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Pentru că ne aflăm în an electoral, și 
în mai puțin de o lună comuna 
Miroslava își va alege din nou primarul, 
în ediția de luna aceasta am ales să 
prezentăm o retrospectivă asupra celor 
care au păstorit comuna Miroslava din 
funcția de primari și viceprimari încă 
de la înființarea ei ca și comună în anul 
1968 când la reorganizarea administra-
tiv – teritorială făcută de comuniști co-
muna Uricani și comuna Cornești s-au 
con topit într-o singură comună: Miro -
slava de astăzi.  

„Sunt venit în comuna Miroslava în 
anul 1974 ca profesor la Liceul Agricol 
din localitate, în momentul respectiv 
structura administrativă a comunei era 
identică cu cea de astăzi, ca urmare a 
reorganizării administrative din anul 
1968 când s-au unificat formând co-
muna Miroslava fostele comune Uri-
cani și Cornești. 

Îndeplinind anumite atribuții admin-
istrative în cadrul liceului, încă de la 
venirea mea, am conlucrat permanent 
cu administrația comunei postură ce 
mi-a permis să cunosc relativ bine per-
soanele ce au îndeplinit atribuțiile de 
primar și viceprimar ai comunei 
Miroslava. 

Primarii și viceprimarii comunei 
Miroslava care s-au perindat la conduc-
erea ei de la înființare până în prezent, 
în ordine cronologică, îi găsiți în tabelul 
de mai jos.  

Referindu-mă la ei în general pot 
spune că cu toții au fost oameni 
concreți cu plusuri și minusuri precum 
și cu elemente care îi particularizau. 
Fără excepție au fost oameni devotați 
comunității și au încercat să rezolve în 
măsura în care au putut problemele 
acesteia și ale cetățenilor. 

Ca elemente particulare i-aș men -
ționa pe câțiva dintre aceștia cu care am 
unele amintiri personale.  

Lazăr Sorin – profesor de matema -
tică și coleg la Liceul Agricol, era om 
de sat devotat Miroslavei, pasionat de 
sport și care a prins o perioadă extrem 
de grea la conducerea primăriei privind 
refacerea drepturilor de proprietate ale 
cetățenilor. 

Florescu Jenică – un om cu pregă -
tire modestă, dar cu mult bun simț, un 

bărbat de vârsta a treia, cu o mustață 
impresionantă și care bine dispunea cu 
glume și cu faptul că păstra ștampila 
comunei în tureaca cizmei deoarece 
afirma peste tot că nu are încredere în 
secretară. Se spune că principalul argu-
ment cu care a câștigat în campania 
electorală – pe lângă faptul că era sim-
patizat de toată lumea fiind carismatic 
și nu avea dușmani, a fost promisiunea 
că va aduce tramvai până în centrul 
Miroslavei. 

Hanghiuc Dumitru – cu vicepri-
marul Bulbașa Vasile au constituit o 
echipă foarte mult implicată în viața co-
munei ce a acordat o atenție deosebită 
învățământului și școlii. Au stimulat 
activitățile de natură artistic - culturale 
inclusiv cele științifice în condițiile 
specifice perioadei respective (ne refe -
rim la perioada comunistă cu restricțiile 
securității). În memoria celor cu care a 
colaborat a rămas ca o persoană pe care 
te puteai baza și cu care colaborai real 
ajutându-te oricând după posibilități.  

Lăpușneanu Vasile – care a făcut 
echipă cu viceprimarii Popazu Mihai și 
apoi Niță Dan. Un bărbat înalt, echili-
brat care vorbea frumos, liniștit și argu-
mentat cu toată lumea. A inițiat și re-
zolvat pentru comunitate o mulțime de 
probleme, prin toată activitatea sa do -
vedind că este un bun primar și că do -
rește sincer revenirea vieții comunitare 
și a cetățenilor la caracteristicile unei 
societății democratice. În ultima parte 
a activității domnului Lăpușneanu i-a 
revenit meritul de a fi lichidat fostul 
I.A.S Miroslava și CAP-ul din locali-
tate.  

În anul 2008 și-a început activitatea 
echipă Niță Dan primar cu Florea Con-
stantin, viceprimar pînă în anul 2010, 
continuată apoi până în momentul ac-
tual în echipă cu viceprimarul Bulbașa 
Vasile. 

Primele informații despre Dan Niță 
au ajuns la mine extrem de distorsion-
ate și colorate cum că acesta ar fi un 
plutonier născut în Uricani și care dacă 
va ajunge primar își propune ca prim 
obiectiv să desființeze Liceul Agricol. 
După ce s-a instalat viceprimar am aflat 
că Dan Niță era nu plutonier, ci coman-
dor de marină respectiv colonel ce ab-

solvise inițial liceul de Informatică din 
Iași, apoi Academia de Marină, coman-
dant de nave militare și civile cu misi-
uni îndeplinite pe mările și oceanele 
lumii, fost șef de stat major de unitate 
operativă (funcție practic de comandant 
de unități de luptă, coordonator al 
operațiunilor militare), lector la Acade-
mia Navală Mircea cel Bătrân din 
Constanța. Cu alte cuvinte am constatat 
că Dan Niță avea o pregătire 
profesională extrem de temeinică și știa 
să organizeze și conducă un număr 
foarte mare de oameni. Lucruri ce se 
vor confirma curând prin felul în care a 
organizat și recompartimentat Primăria 
Miroslava fiind primul primar care a 
înființat Ghișeu Unic la o primărie de 
comună. 

Foarte importantă în activitatea cu-
plului administrativ Niță - Bulbașa a 
fost gândirea strategică excepțională 
care a și dus în final la rezultate cu totul 
deosebite și la afirmarea comunei 
Miroslava la nivel național ca „cea mai 
bogată comună“ și ca un mare pol de 
putere economică în zona Moldovei. 

În sensul celor de mai sus găsesc ca 
mărturie vie a performanței strategice 
conceperea și realizarea celor două par-
curi industriale în care au fost atrași 
unii dintre cei mai importanți investitori 
din România.  

De asemenea au fost găsiți și atrași 
investitori importanți din statele vestice 
ale Uniunii Europene dar și din țările 
arabe. 

Din ce informații am, însumarea 
investițiilor acestor agenți economici se 
ridică la suma de 70 milioane de euro 
iar numărul locurilor de muncă create 
este circa 3000.  

Parcul voltaic a fost singurul de felul 
acesta creat în România și a împins 
Miroslava pe locul 1 printre comunele 
din țară. 

Circa 300 de km de drumuri făcute 
în comună dintre care 100 de km asfal-
tate numai în ultimele două mandate 
reprezintă o performanță neegalată de 
nici o altă comună din țară. Atenția 
acordată învățământului local s-a con-
cretizat într-un mare număr de investiții 
cu destinația școlară începând cu Liceul 
Agricol , școlile generale și grădinițele 
din Horpaz și Valea Adâncă, investiții 
ce vor schimba fața învățământului în 
toate cele 13 sate ale Miroslavei. 

Ultimele proiecte pentru liceul Agri-
col însumează o clădire cu 40 de săli de 
clase aflate în execuție precum și două 
proiecte europene aflate în etapă finală 

de evaluare pentru un cămin modern și 
o fermă didactică modernă cu tot ce 
presupune astăzi aceasta. 

Valoarea gândirii strategice a pri-
marului Dan Niță a fost confirmată și 
de locul și rolul sportului în viața 
comunității, pe lângă Sala de Sport, 
bazele sportive realizate, echipa de fot-
bal și multe alte sporturi, deosebit de 
important este proiectul prin care 
Miroslava devine coparticipant alături 
de Ion Țiriac și Federația Națională de 
Tenis în realizarea unei academii de 
tenis la Miroslava. 

În planul preocupărilor pentru 
sănătatea cetățenilor comunei și nu 
numai este inițierea și aprobarea de 
către consiliul local a realizării la 
Miroslava a spitalului de cardiologie 
intervenționistă ce urmează să 
deservească cele opt județe ale 
Moldovei (5,5 milioane de cetățeni) 
acest proiect ar impune în domeniul 
cardiologiei Miroslava la un nivel com-
parabil cu cel al Tîrgu Mureș sau Cluj. 
Pe lângă aceasta s-ar crea o zonă 
auxiliară de deservire (spații comer-
ciale, spații de cazare și industrie 
farmaceutică) precum și un mare număr 
de locuri de muncă. Importanța unei 
asemenea realizări medicale majore o 
pot aprecia în postura de pacient operat 
cu dublu by pass coronarian. 

Un alt proiect major al primarului 
Dan Niță – susținut ca și celelalte de 
către consiliul local, este realizarea în 
comuna Miroslava a unui Family Mar-
ket, practic a unui mini Pallas, unic 
pentru comunele din România.  

În prezent este în etapa de finalizare 
Centrul Cultural Local cu atribuțiile pe 
care în Iași le are Palatul Copiilor, care 
va permite valorificarea potențialului 
copiilor și tinerilor din comună. 

Deși încă cu lipsuri în curs de reme-
diere, procesul de urbanizare reală a 
Miroslavei constatăm că devansează 
practic și proiectele teoretice în acest 
sens, Miroslava devenind un real pol de 
interes economic, social și demografic 
pentru județul Iași. După aprecierea 
personală în mandatele primarului Dan 
Niță s-au realizat de cel puțin zece ori 
mai multe obiective decât în suma tu-
turor mandatelor celorlalți primari din 
1968 de la reorganizarea administrativă 
până în prezent, motiv ce mă face să îi 
urez succes și în următorul mandat, 
pentru binele nostru al cetățenilor co-
munei. 

 
Prof. Dumitru BUNEA

Primarii Miroslavei de-a lungul vremii 
evocaţi de istoricul local Dumitru Bunea

Perioada Primari Viceprimari 

1968-1972 Lăpușneanu Vasile -

1973-1975 Coman Petru Maximescu Teodor

1975-1989 Hanghiuc Dumitru Bulbașa Vasile

Luna IX- XII- 1989 Ciobanu Anica -

1990-1992 Lazăr Sorin -

1992-1994 Florescu Jenică Bârliga Nechifor

1994-1996 Bârliga Nechifor Apostol Mihai 

1996-2000 Lăpușneanu Vasile Popazu Mihai

2000-2004 Lăpușneanu Vasile Popazu Mihai

2004-2008 Lăpușneanu Vasile Niţă Dan

2008- 2012 Niţă Dan
2008 - Florea Sorin Constantin 
2010 – Bulbașa Vasile 

2012-2020 Niţă Dan Bulbașa Vasile
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„În ședința ordinară a Consiliului 
Local Miroslava din luna august s-a 
aprobat înființarea Centrului de 
Excelență pentru Formare Profesio-
nală în Sistem Dual Miroslava, cu per-
sonalitate juridică. Înființarea centrului 
este un demers de foarte mare angaja-
ment la nivelul Comunei Miroslava, și 
se înscrie în strategia de dezvoltare du-
rabilă valorizând avantajul competitiv 
și poziționarea strategică a comunei, 
dar și dezvoltarea pregătirii profesio-
nale în cadrul unui proiect de 500.000 
EURO finanțat din fonduri nerambur-
sabile pe programul POCU.  

Mulțumesc membrilor consiliului 
local Miroslava că au promovat și 
aprobat acest proiect“, a declarat pri-
marul comunei Miroslava - Dan Niță. 

 
Avantajul competitiv al Centrului de 

Excelență pentru Formare Profesională 
în Sistem Dual Miroslava prin partene-
riat strategic cu UAT comuna Miro-
slava, județul Iași constă în: 
l Cristalizarea ofertei educaționale 

prin Școala Profesională în Sistem 
Dual adresată în primul rând compa-
niilor din Miroslava, dar și din zo-
nele alăturate. 

l Sprijin real pentru firmele mici și 
mijlocii din Miroslava și din zonă 
care nu-și permit la ora actuală să 
formeze forță de muncă specializată; 

l Abordarea multidisciplinară, cât și 
instrumentele dezvoltate vor permite 
combinarea măsurilor pentru moder-
nizarea pieței muncii cu cele 
educaționale; 

l Stabilirea unui cadru instituțional 
performant și de încredere pentru an-
gajarea de resurse umane (tutori de 
practică și personal didactic) compe-
tente și, în același timp, reamenaja-
rea atelierelor de practică existente; 

l Inițierea de investiții unitare prin 
concentrarea efortului financiar într-
un singur punct (la ora actuală în 
dorința de a dezvolta învățământul 
profesional prin retehnologizarea și 
dotarea laboratoarelor și a atelierelor 
de practică apare imposibilitatea de 
a realiza investiții complete, prin 
prisma faptului că fiecare școală 
primește câte ceva însă nu suficient, 
sau sunt făcute investiții complete 
care nu sunt folosite decât 20-30% 
din timp, în medie 2 zile pe săptă-
mână) astfel încât investițiile făcute 
în laboratoare și ateliere de practică 
să fie puse la dispoziția altor parte-
neri educaționali; 

l Abordarea integrată de tip campus 
(spațiile educaționale să fie îm-
preună cu laboratoare și ateliere de 
practică, ateliere de practică ale ope-
ratorilor economici integrate cu zone 
de facilități pentru elevi: cămin, can-
tină, bibliotecă, zone de agrement, 
parcuri) ce vor reduce timpii morți și 
va deveni atractivă pentru elevii din 
afara Comunei Miroslava; 

l Promovarea educației antrepreno-
riale la elevi integrată cu concepte 
privind dezvoltarea profesională pre-
gătirea forței de muncă specializate; 

l Primul furnizor calificat de forță de 
muncă specializată din Miroslava și 
din zonele adiacente. 

 
Școala Profesională în Sistem Dual 

reprezintă un proiect de țară de mare 
angajament guvernamental și civic 
fiind, până în anul 1989, motorul dez-
voltării economice și industriale a 
României furnizând coerența și predic-
tibilitatea investițiilor asigurate de in-
dustrie și susținute strategic de sistemul 
educațional prin asigurarea de munci-
tori calificați. Formarea profesională 
inițială în sistem dual reprezintă o al-
ternativă optimă pentru operatorii 
economici care au nevoie de forţă de 
muncă bine calificată în acord cu 
cerințele actuale ale posturilor și a cul-
turii organizaționale din companii. 

Sistemul dual se fundamentează pe 
conceptul parteneriatului public-pri-
vat în care operatorul economic iden-
tifică nevoia de formare, resursele 
umane şi materiale, devenind furni-
zor de formare profesională inițială 
în parteneriat cu școala, în care elevul 
este deopotrivă pregătit din punct de 
vedere al culturii generale de către 
școală, iar operatorul economic îi 
dezvoltă abilitățile practice, motivația 
pentru muncă şi integrarea în cultura 
organizațională proprie. Astfel, doar 
prin sistemul de formare în sistem dual, 

forţa de muncă este pregătită exact 
pentru solicitările și nevoile angaja-
torului, iar elevul are la absolvire un 
loc de muncă asigurat de companie. 

Conceptul Școala Fără Șomeri se 
fundamentează pe ideea cvadrupului 
helix bazat pe modelul German Dual 
Ausbildungssystem cu 4 actanți: ele-
vul, compania, școala și autoritatea 
publică (primăria) promovând  concep-
tul de Școală Profesională în Sistem 
Dual – Alternativă de Excelență pen-
tru formarea profesională inițială, 
Școală Fără Șomeri™ primul pas 
către o carieră profesională deschisă 
prin strategii de analiză a performaței 
(Benchmarking, Balanced Scorecard 
(BSC) și Indicatori de performanță 
(KPI)) la nivel strategic integrând indi-
catorii de performanță cu necesitățile 
companiilor din comunitatea locală. 

Școala Profesională în Sistem Dual 
familiarizează viitorul muncitor ca-
lificat cu compania conducând la 
creșterea gradului de productivitate 
și totodată eliminând costurile de re-
crutare și selecție a forței de muncă 
asigurând resurse optime de forță de 
muncă calificată și permite companiei 
să planifice strategii de creștere. 

„Îmi doresc ca prin acest proiect, 
România să își recapete și să valorifice 
cu celeritate avantajul strategic în for-
marea forței de muncă bine calificată 

prin școala profesională în sistem dual, 
prin menținerea actualilor investitori 
pe teritoriul său, dar, în special, prin 
atragerea de investiții strategice de 
mare anvergură economică prin oferi-
rea de facilități, dar și prin asigurarea 
unui sistem educațional performant de 
pregătire a forței de muncă care să 
conducă la o schimbare pozitivă de im-
agine a școlii profesionale cât și a dez-
voltării acesteia la nivel național. Nu 
în ultimul rând, acest demers are, prin 
componenta sa de implicare a elevilor 
din mediul rural adiacent, o puternică 
influență de ordin social, schimbând la 
modul real viața unor copii foarte buni 
din mediul rural și determinându-i să 
rămână și să nu mai plece din țară pen-
tru că au o perspectivă predictibilă prin 
Școala Profesională în Sistem Dual, 
Școala Fără Șomeri. Sunt convins ca 
împreună vom aduce performanța în 
educație la Miroslava“, a declarat Cor-
nel Bertea Hanganu, fondator și 
președinte Școala Fără Șomeri, cel care 
a fundamentat şi construit cadrul legal  
(OUG nr. 59) pentru dezvoltarea Școlii 
Profesionale în Sistem Dual în Româ-
nia la nivel guvernamental, şi care, prin 
conceptul Școala Fără Șomeri, a ajutat 
la dezvoltarea a peste 300 de clase de 
dual la nivel național prin sprijinirea 
Administrațiilor publice și a agenților 
economici. 

Centru de excelenţă pentru formare 
profesională în sistem dual Miroslava
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Anunț 
Un nou salon de 

înfrumusețare deschis 
în Miroslava! 

Unde? Strada 
Pepinierii, Valea 

Adâncă.  

De ce? Pentru că 
frumusețea ta 

contează. 

Cum? Sunați la  
numărul de telefon 

0753.690.269

Primăria Comunei Miroslava vine 
în întâmpinarea dorințelor cetățenilor 
și introduce opțiunea de plată cu car-
dul pe pagina web a primăriei – 
www.primariamiroslava.ro 

În contextul pandemic actual, tot 
mai mulți cetățeni au solicitat 
adăugarea de noi opțiuni de plată on-
line, pe lângă www.ghiseul.ro. Ca ur-
mare a acestei solicitări, Primăria 
Miroslava a încheiat un parteneriat cu 
Banca Transilvania și cu platforma 
CityOn și a implementat pe site-ul 
primăriei opțiunea de plată prin card. 
Astfel, cetățenii au la dispoziție o altă 
metodă de a achita datoriile către 
bugetul local, care nu necesită 
prezența fizică la ghișeele primăriei.  

Orice cetățean poate alege fie să 
creeze un cont și să facă plata din cont, 
fie poate să plătescă direct fără să 
creeze un cont, doar pe baza codului 
numeric personal. Avantajul acestei 
metode este dată de faptul că utiliza-
torii pot alege ce taxe doresc să 
plătească și în ce cuantum, opțiuni care 
nu sunt disponibile pe ghiseul.ro. 

Plata prin card poate fi accesată din 
meniul principal „E-administratie”, 
secțiunea „Autentificare/Creare cont 
Plați online” sau din link-urile rapide, 
opțiunile „Plăți cu autentificare” și „Plăți 

fără autentificare”. Primăria Comunei 
Miroslava și-a propus ca în perioada 
următoare să integreze și alte facilități 
on-line, care să reducă numărul de dru-
muri ale cetățenilor la ghișeele primăriei.

Primaria Miroslava a introdus 
optiune de plată ONLINE
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La începutul lunii august Miroslava 
a fost vizitată de Ministrul Transportu-
rilor Lucian Bode, Ministrul Mediului, 
Costel Alexe și Prefectul Județului Iași, 
Marian Grigoraș. 

Scopul vizitei de lucru a fost con-
statarea problemelor stringente de in-
frastructură rutieră în zona Uricani 
pentru rezolvarea căreia guvernul li-
beral a demarat oficial o noua etapă 
din proiectul șoselei de centură a 
Iașului, lansând oficial licitația pentru 
obiectivul 4 - Rond Uricani - Capăt 
Dacia. 

Agenția Națională pentru Achiziții 
Publice a fost acceptat documentația 
Revizuire Studiu de Fezabilitate, Ela-
borare Proiect Tehnic și D.T.A.C. 
„Obiect 4 - Varianta trafic ușor (sector 
km 0+000 - km 8+ 185) și penetrație 
Cartier Dacia“. Valoarea totală a 
investiției este de 1.512.500 lei fără 
TVA. Procedura de achiziție este 
licitație deschisă online, criteriul de 
atribuire este cel mai bun raport calitate 
- preț. 

„Pe 10 august, împreună cu minis-
trul transporturilor, Lucian Bode și 
oficiali din cadrul ministerului, 
însoțiți de primarul Municipiului Iași, 
Mihai Chirica, de primarul comunei 
Miroslava, Dan Niță, am întreprins o 
vizită de lucru în zonele cu cele mai 
stringente probleme de infrastructură 
rutieră, pentru a vedea situația din 
teren și a traficului din arealul dru-
mului european E85, dar și obiectivele 
de investiții de pe traseul viitoarei au-
tostrăzi și a centurii ocolitoare a Mu-
nicipiului Iași. 

După 8 ani, a fost nevoie de un Gu-
vern liberal și de o echipă liberală 
pentru ca acest obiectiv să fie deblocat. 

Este esențial pentru dezvoltarea zonei 
metropolitane, descongestionarea tra-
ficului și crearea unei noi porți de in-
trare în municipiu și acces către cel 
mai tranzitat drum din România, E85. 
Demersurile pe care le-am întreprins 
la București ca ministru al Iașului dau 
rezultate foarte importante. Este un 
efect direct al prioritizării proiectelor 
Iașului de către Guvernul Orban, pre-
cum și al echipei pe care o fac cu 
Mihai Chirica, primarul Municipiului 
Iași. 

Până în luna noiembrie vom avea 
studiul de fezabilitate și proiectul teh-
nic, iar până la finalul lui 2021, adică 
peste un an, vom circula deja pe acest 
sector al centurii ocolitoare a 
Iașului“, a declarat Costel Alexe, Mi-
nistrul ieșean al Mediului Apelor și Pă-
durilor.  

„Așteptăm cu interes finalizarea 
acestei investiții importante în infras-
tructura locală de care vor beneficia 
în primul rând locuitorii satului Uri-
cani dar și ai Iașului și a întregii zone. 

Suntem încrezători că alături de 
echipa liberală lucrurile vor fi duse la 
bun sfârșit iar aceasta se va resimți în 
calitatea vieții cetățenilor“, a declarat 
Dan Niță, primarul comunei Miroslava.  

Această variantă de trafic ușor va 
deservi practic 120.000 de ieșeni, atât 
pe cei din zona Miroslava-Uricani-
Voinești care vin zilnic în Iași, cât și de 
către cei care locuiesc în cartierele 
Dacia, Mircea cel Bătrân, Podu Roș, 
CUG, Podu Roș etc. care vor folosi 
noua porțiune a șoselei de centură.

Ministrul Transporturilor, Lucian 
Bode, în vizită de lucru la Miroslava

În Duminica a VIII-a după Rusalii, 2 
august 2020, Înaltpreasfințitul Părinte 
Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bu-
covinei, a sfințit biserica noului cimitir 
din Valea Adâncă, comuna Miroslava, 
județul Iași. Tot cu acest prilej, chiriarhul 
a binecuvântat și noul complex funerar 
din localitate. 

La eveniment a luat parte primarul co-
munei Miroslava Dan Niță, reprezentanți 
ai consiliului local și enoriași din zona 
Valea Adâncă. 

Credincioșii din localitatea Valea 
Adâncă au o nouă biserică pentru 
oficierea sfintelor slujbe și un nou cimi-
tir pentru cei care trec la cele veșnice. 
Încă de la primele ore ale dimineții, ÎPS 
Părinte Mitropolit Teofan a săvârșit 
sfințirea noului sfânt lăcaș, construit în 
stil maramureșean. După stropirea 
pereților de lemn cu apă sfințită și un-
gerea lor cu Sfântul și Marele Mir, ier-
arhul a binecuvântat și pecetluit Sfânta 
Masă, a sfințit icoanele din interiorul 
lăcașului și catapeteasma. În continuare, 

Mitropolitul Moldovei și Bucovinei a 
săvârșit Sfânta Liturghie pe un podium 
amenajat în curtea bisericii, nu înainte 
de-a le citi credincioșilor de față 
rugăciunea cea mare de dezlegare. La 
final, Părintele Mitropolit a binecuvântat 
noua casă mortuară și troița din fața sfin-
tei biserici. Răspunsurile liturgice au fost 
oferite de un grup de elevi de la Semi-
narul Teologic Ortodox „Sfântul Vasile 
cel Mare“ din Iași, dirijat de diac. Mihai 
Ursache. 

Pentru implicarea în ridicarea bisericii 
și pentru meritele sale deosebite, pri-
marul Dan Niță a primit din partea ier-
arhului o distincție de vrednicie și o 
ediție din Sfânta Scriptură. 

Biserica cu hramurile „Nașterea Sfân-
tului Ioan Botezătorul“ și „Sfântul Daniil 
Sihastrul“ din satul Valea Adâncă a fost 
ridicată între anii 2019 – 2020, sub co-
ordonarea primarului și cu sprijinul Con-
siliului local al comunei Miroslava. 
Lăcașul face parte din noul cimitir al 
localității.

Părintele Mitropolit Teofan a sfinţit biserica 
cimitirului din localitatea Valea Adâncă


