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Investiții publice la Miroslava prin Compania Națională de Investiții. 

 Proiectul de construire a 
Căminului Cultural - scos la licitaţie

Digitalizarea 
serviciilor se 

accelerează în cadrul 
Primăriei Miroslava

Anul școlar la Miroslava a început după 
scenariul galben stabilit de Ministerul 
Educației, ceea ce înseamnă că, pe rând, 
elevii vor învăța fie de acasă în sistem on-
line, fie în sala de clasă și doar elevii anilor 

terminali, clasele a 8-a și a 12-a, vor învăța 
efectiv în sălile de clasă pe toată perioada 
anului școlar.  

 
Continuare în pagina 9

Început de an școlar 
în scenariul galben

Compania germană Mennekes, care 
lucrează cu clienți precum Tesla, 
Jaguar sau Mercedes, va angaja 300 de 
persoane în fabrica de cabluri de 

încărcare a mașinilor electrice de la 
Miroslava. 

 
Continuare în Pagina 8

300 locuri de muncă în fabrica 
Mennekes de la Miroslava

Primăria Comunei Miroslava, în 
parteneriat cu compania Sobis și 
Banca Transilvania, a introdus încă din 
data de 11 august posibilitatea de a 
efectua plata contribuțiilor către buge-

tul local on-line, direct pe site-ul 
www.primariamiroslava.ro prin inter-
mediul aplicației CityOn. 

 
Continuare în pagina 6

Proiectul de construire a unui cămin cul-
tural la Miroslava a fost lansat în 
procedură de licitație, de la o valoare 
estimată de 5,25 milioane lei fără TVA. 
Compania Națională de Investiții așteaptă 
până pe 7 octombrie oferte pentru pachetul 
de proiectare, asistență tehnică din partea 
proiectantului și execuție a lucrării pentru 
acest obiectiv.  

Căminul cultural va avea o sală de spec-
tacole de 340 de locuri, va fi dotat cu mo-
bilier și aparatură modernă, instrumente 
muzicale, o grădină de vară, o bibliotecă 
modernă, ateliere și săli pentru cursuri și 
activități extrașcolare pentru elevii din co-
muna noastră și va oferi tuturor cetățenilor 
șansa de a participa la activități și eveni-
mente culturale pentru toate categoriile de 
vârstă.  

Continuare în pagina 5
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Reunit în ședință de lucru „de 
îndată“ în ziua de 12 august, 
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.157 privind trecerea în 
condițiile legii a terenului în suprafață de 
12 ha, aparținând domeniului privat al 
comunei Miroslava, intravilan sat Uri-
cani conform PUG, situat în tarlaua 16, 
având număr cadastral 75724, în dome-
niul public al comunei Miroslava, 
județul Iași și administrarea Consiliului 
Local Miroslava. 

 
 Reunit în ședință de lucru 
ordinară, în 27 august 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.158 privind validarea mo-
dificărilor intervenite la bugetul de ve-
nituri și cheltuieli al comunei Miroslava 
pe trim.III 2020, dispuse prin dispoziția 
primarului comunei Miroslava, județul 
Iași nr.236/04.08.2020. 

l Hotărârea nr.159 privind aprobarea 
concesionării prin licitație publică des-
chisă a terenului în suprafață de 5352 
m.p., având număr cadastral 91052, in-
travilan conform PUG extins sat Uri-
cani, comuna Miroslava, aparținând do-
meniului privat al comunei Miroslava, 
în scopul amenajării unui depozit pentru 
materiale de construcții și spălătorie 
auto. 

l Hotărârea nr.160 privind încetarea con-
tractului de concesiune 
nr.9120/25.04.2013 încheiat între co-
muna Miroslava, județul Iași și doamna 
Stoleriu Corina Mariana, în vederea rea-
lizării de către comuna Miroslava a unei 
investiții de interes public local –Moder-
nizarea unei intersecții din sat Valea 
Adâncă, comuna Miroslava, județul Iași. 

l Hotărârea nr.161 privind aprobarea 
concesionării prin licitație publică des-
chisă a terenului în suprafață de 401 

m.p., având număr cadastral 87999, 
Carte Funciară nr.87999, situat în intra-
vilan sat Miroslava, comuna Miroslava, 
aparținând domeniului privat al comunei 
Miroslava, pentru exploatare în scop 
rezidențial. 

l Hotărârea nr.162 privind aprobarea 
modificării și completării Programului 
anual estimativ al achizițiilor publice 
pentru anul 2020, Anexă nr.1 la Hotărâ-
rea Consiliului Local Miroslava 
nr.257/19.12.2019. 

l Hotărârea nr.163 privind asumarea/ne-
asumarea responsabilității organizării și 
derulării procedurilor de atribuire a con-
tractelor/acordurilor–cadru pentru achi -
ziția produselor aferente Programului 
pentru Școli al României și a contracte-
lor/acordurilor-cadru de prestare a servi-
ciilor pentru derularea măsurilor educa-
tive pentru anul școlar 2020-2021, la ni-
velul comunei Miroslava, județul Iași 

l Hotărârea nr.164 privind rectificarea 
bugetului de venituri și cheltuieli al co-
munei Miroslava pe trim.III și trim.IV 
2020. 

l Hotărârea nr.165 privind darea în ad-
ministrare și exploatare către S.C APA-
VITAL S.A. a obiectivelor de investiție: 
„Extindere infrastructură de apă uzată în 
localitățile Găureni, Uricani, Brătuleni, 
Vorovești, Valea Ursului și Ciurbești din 
comuna Miroslava, județul Iași „, „Rea-
lizarea de racorduri la rețeaua de canali-
zare în satele Brătuleni, Vorovești, Valea 
Ursului, Ciurbești, Găureni și Uricani, 
comuna Miroslava, județul Iași „ și „Ali-
mentare cu apă și canalizare ape uzate 
menajere pentru Parc Industrial I și Parc 
Industrial II , comuna Miroslava, județul 
Iași. 

l Hotărârea nr.166 privind punerea la 
dispoziție de către comuna Miroslava 
către S.C. APAVITAL S.A. a terenului în 
suprafață de 100 m.p., identificat cu 
număr cadastral 66021 aferent stației de 
pompare apă potabilă din sat Horpaz, 
comuna Miroslava, județul Iași. 

l Hotărârea nr.167 privind trecerea în in-
ventarul domeniului public al comunei 
Miroslava, județul Iași a investiției: 
„Construire biserică din lemn în incinta 
cimitirului din sat Valea Adâncă, co-
muna Miroslava, județul Iași“. 

l Hotărârea nr.168 privind trecerea în 
domeniul public al comunei Miroslava a 
construcțiilor aferente infrastructurii teh-
nico-edilitare aparținând sistemului de 

alimentare cu apă și de canalizare, do-
nate de către SOCIETATEA AVI-TOP 
S.A. și darea în administrare și exploa-
tare către S.C. APAVITAL S.A. 

l Hotărârea nr.169 privind „Aprobarea 
înființării Centrului de Excelență pentru 
Formarea Profesională în Sistemul Dual 
la nivelul Comunei Miroslava“. 

l Hotărârea nr.170 privind aprobarea 
unei finanțări nerambursabile în sumă de 
8000 lei către Parohia „Sf. M. Mc. Ghe-
orghe“ din sat Vorovești, comuna Miro-
slava, județul Iași. 

l Hotărârea nr.171 privind însușirea ra-
portului elaborat de primarul comunei 
Miroslava privind starea economică, so-
cială și de mediu a Unității Administra-
tiv-teritorială comuna Miroslava, județul 
Iași pe anul 2019, activitatea 
administrației publice locale în anul 
2019, precum și obiectivele propuse 
pentru anul 2020. 

l Hotărârea nr.172 privind respingerea 
plângerii prealabile formulată împotriva 
Hotărârii Consiliului Local Miroslava 
nr.106/28.05.2020 privind declanșarea 
procedurii de expropriere pentru cauză 
de utilitate publică a imobilului- 
construcție C1 în suprafață de 168 m.p., 
proprietate privată, care constituie cori-
dorul de expropriere al lucrării de utili-
tate publică de interes local pentru 
obiectivul de investiții: „Construire 
sediu primărie în comuna Miroslava, 
județul Iași“. 

l Hotărârea nr.173 privind încheierea 
unui act adițional la contractul de con-
cesiune a terenului în suprafață de 
44.724 mp, aparținând domeniului pu-
blic al comunei Miroslava, situat în in-

travilan conform PUG Sat Miroslava, 
comuna Miroslava, jud. Iași, NC 90803, 
în sensul completării art. 4.1 și art.10 li-
tera d) din contract. 

l Hotărârea nr.174 privind actualizarea 
inventarului domeniului privat al comu-
nei Miroslava, județul Iași, ca urmare a 
modificărilor și completărilor intervenite 
în inventar.  

l Hotărârea nr.175 privind aprobarea 
dării în folosință gratuită a Capelei cu 
hramurile „Sfântul Cuvios Daniil Sihas-
trul“ și „Nașterea Sfântului Ioan Boteză-
torul“– Cimitir Valea Adâncă, din satul 
Valea Adâncă, comuna Miroslava, 
județul Iași către Parohia „Sfântul Spiri-
don“ Horpaz II, sat Horpaz, comuna Mi-
roslava. 

l Hotărârea nr.176 privind aprobarea 
Proiectului tehnic nr.DRU-06-2020 și a 
indicatorilor tehnico-economici ai pro-
iectului „Modernizare prin asfaltare 
strada Iazului din sat Horpaz, comuna 
Miroslava, județul Iași“ 

l Hotărârea nr.177 privind instituirea 
unor măsuri referitoare la condițiile de 
transmitere a contractului de concesiune 
prin intermediul unui contract de „ce-
siune autorizație“, având ca obiect teren 
concesionat pentru construire locuințe 
de către specialiști. 

l Hotărârea nr.178 privind aprobarea 
Studiului de fezabilitate nr.22/2020 pen-
tru realizarea obiectivului de investiții: 
„Amenajare stație autobuz pe strada 
Constantin Langa în comuna Miroslava, 
județul Iași“ și aprobarea indicatorilor 
tehnico-economici ai proiectului, în ve-
derea declanșării procedurii de expro-
piere pentru cauza de utilitate publică.

Hotărâri ale Consiliului Local  
Miroslava din luna august 2020

Datele înregistrate la Oficiul de Stare Civilă în luna august 2020
În luna august 2020, la Oficiul de 
Stare Civilă al Comunei 
Miroslava s-au înregistrat un 
număr de 24 certificate de 
căsătorie, 3 certificate de 
naștere și 9 certificate de deces, 
astfel: 

Căsătorii 
l Nicuță Andrei și Acatrinei Andreea 
l Focșăneanu Ionuț-Bogdan și Manolieasa 

Florentina 
l Botea Vasile și Botnariuc Gabriela 
l Dolceanu Iulian – Arsinte și Ivasuc 

Loredana 
l Grigoraș Sorin și Spuză Diana – Maria 
l Mazilu Alin Mihai și Mihăilescu 

Florentina - Adelina  
l Cracană Cornel și Stanciu Alina – 

Florentina 
l Uciuleac Cătălin și Conuț Iulia 

l Șova Vlad și Purice Malvina 
l Bazgan Dragoș – Mihăiță și Lupu 

Mădălina – Marinela 
l Bădărău Alex – Cadian și Zalomir 

Roxana – Mihaela 
l Harja Alexandru – Robert și Anchidin 

Bianca – Maria 
l Arsene Cosmin și Grozdan Ana – 

Minodora 
l Anușca Ștefan și Pîndaru Maria – Claudia 
l Mahu Alexandru și Ionescu Elena 
l Franciug Constantin – Cătălin și Onea 

Cecilia 
l Sucilă Radu Traian și Galben Oana – 

Elena 
l Prisecaru Vicențiu – Ștefănel și Florescu 

Simona 
l Scînteie Laurențiu și Mihăilă Elena – 

Cornelia 
l Uglea Bogdan și Diaconescu Bianca - 

Ioana 
l Barboșanu Ionuț – Cristian și Grigoraș 

Florentina 

l Bârdea Alexandru – Călin și Filip 
Ștefana – Maria 

l Artene Liviu - Petronel și Chifan Ionela 
– Mădălina 

l Sîrbu Dragoș – Sebastian și Cîrtiță 
Elena - Lavinia 

Naşteri 
l Chelea Giulia – Elena 
l Chelea Serena – Maria 
l Șova Erica 

Decese 
l Puțintică Lucia – 89 ani 
l Stegaru Mihai – 69 ani 
l Gogu Paraschiva – 89 ani 
l Leanu Anica – 78 ani 
l Bogdan Petru – Ionuț – 26 ani 
l Alupoaie Neculai – 74 ani 
l Dumitru Elena – 84 ani 
l Ciureanu Aurelia – 81 ani 
l Moruzi Maricica – 67 ani
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Dan Niță este primarul Comunei 
Miroslava din 2008 și până în 
prezent, perioadă în care 
comuna a cunoscut o 
dezvoltare accelerată. În ultimi 
cinci ani, Miroslava se numără 
constant printre primele cinci 
cel mai bogate comune din 
România iar în acest an a fost 
desemnată de către Guvernul 
României drept exemplu de 
bune practici în administrație. 
Este practic o confirmare a 
faptului că, la Miroslava, se face 
administrație performantă. 

Este greu în momentul de față, 
mai ales pentru cei care s-au 
mutat de curând în Miroslava 
să-și imagineze cum arăta 
comuna în urmă cu mai bine de 
zece ani. Încercăm să aflăm de 
la primarul Dan Niță care au fost 
cele mai mari provocări ale 
mandatelor sale, cum a reușit 
să producă dezvoltarea 
comunei și ce proiecte de viitor 
are pentru comuna Miroslava. 

Reporter: Domnule primar, aș 
vrea să încercăm un exercițiu de me-
morie. Cum arăta comuna Miroslava 
când ați preluat primul mandat. 
Care au fost primele decizii pe care 
le-ați luat odată cu preluarea acestei 
funcții și de ce? 

Dan Niță: Ce vă pot spune este că, 
pentru cineva mutat în Miroslava în ul-
timii ani, este greu să-și imagineze cum 
arăta comuna în momentul în care am 
preluat primul mandat de primar. Nu 
erau decât două străzi asfaltate și acelea 
pline de gropi. Satele erau prăfuite, ca-
sele sărăcăcioase, drumurile pline de 
noroi și lumea fugea pur și simplu de 
Miroslava, visa să se mute în Iași. De 
investitori, nici nu mai vorbim. Toți 
banii administrației la vremea respec-
tivă erau efectiv în gropați în pământ: se 
pietruiau drumurile cu resurse imense 
și, după prima ploaie, piatra intra în pă-
mânt și reapărea noroiul. Așa că, prima 
decizie pe care am luat-o a fost una 
dură, nepopulară, dar necesară: am sto-
pat orice pietruire de drum și am decis 
să începem să asfaltăm străzile. Decât 
să punem piatră pe zece drumuri, mai 
bine asfaltăm o singură stradă. Și, ușor, 
stradă cu stradă, am început să asfaltăm 
principalele drumuri din comună. Evi-
dent, am avut multe nemulțumiri din 
partea oamenilor la care încă nu ajun-
sesem cu asfaltul. Erau îndreptățiți să 
fie nemulțumiți, însă, mai târziu, ne-au 
mulțumit pentru că și-au dat seama că, 
atunci, am luat decizia corectă.  

După primele drumuri asfaltate, 
ce alte lucruri s-au mai făcut în co-
muna Miroslava: 

Primele drumuri asfaltate au fost ur-
mate de alte zeci de drumuri asfaltate. 
De fapt, din 123 de kilometri de drum 
public existent în acest moment în co-
mună, peste 110 sunt deja asfaltate, 
adică peste 85% dintre drumuri. Au 
urmat apoi investiții de milioane de 
euro în aduc țiunea de apă, de gaz, ex-

tinderi de rețele electrice, canalizare, 
iluminat public.  

Am înființat în cadrul Primăriei un 
birou de proiecte unde angajații moni-
torizează constant toate liniile de 
finanțare deschise, fie că vorbim de 
fonduri europene, fonduri guvernamen-
tale, fonduri prin Programul Național 
de Dezvoltare Locală sau cele prin 
Compania Națională de Investiții. Ce 
vreau să spun este că n-am ratat nicio 
linie de finanțare până acum, am depus 
proiecte pe toate direcțiile de finanțare 
și am reușit să aducem zeci de milioane 
euro fonduri europene la Miroslava. Cu 
fonduri europene am reușit să facem 
centrala și parcul fotovoltaic, fiind 
prima unitate administrativă din țară 
care a reușit să fie producător de ener-
gie electrică. Proiectul de șase milioane 
de euro ne-a făcut practic independenți 
din punct de vedere energetic: tot con-
sumul cu iluminatul public, cu 
instituțiile publice este asigurat de par-
cul fotovoltaic de la Ciurbești. Vorbim 
de economii de peste 300.000 euro 
anual.  

După negocieri de un an, am reușit 
să aducem la Miroslava cea mai mare 
companie din județul Iași, Delphi care 
este astăzi cel mai mare angajator din 
județ.  

Apoi, am înființat Parcul Industrial 
Miroslava care astăzi a devenit cel mai 
mare parc industrial din regiunea Mol-
dovei. Acest parc industrial a reușit să 
atragă peste 70 de investitori, investiții 
de peste 100 milioane euro și mii de lo-
curi de muncă. Am înființat apoi cel de-
al doilea parc industrial unde deja avem 
o investiție de anvergură: firma Menne-
kes va termina în octombrie construcția 
fabricii de cabluri de încărcare pentru 
mașini electrice cu o investiție de peste 
11 milioane euro. Alte peste 300 de lo-
curi de muncă au fost create în Miro-
slava. Avem acum negocieri cu inves-
titori străini de calibru și vom aduce la 
Miroslava alte două fabrici cu investiții 

de peste 50 milioane euro și peste 1000 
de locuri de muncă.  

Ar mai fi multe de spus, probabil că 
ar trebui să umplem multe pagini.  

Care au fost cele mai mari provo-
cări pe care le-ați avut ca primar? 

În mai toate mandatele au fost pro-
vocări. Cel mai greu este că mai tot tim-
pul am fost în opoziție și a trebuit să ne 
descurcăm singuri pentru că nu aveam 
ajutor de la Guvern. Dar, am strâns din 
dinți, am aplicat pentru fonduri euro-
pene, am făcut proiecte și am reușit să 
ducem mai departe dezvoltarea comu-
nei.  

O altă provocare cu care ne confrun-
tăm încă este dezvoltarea urbanistică a 
comunei. Aici avem două probleme: pe 
de o parte, în anii 90 când s-au făcut re-
trocedările, oamenii au fost puși în po-
sesie iar punerea în posesie s-a făcut 
fără a se ține cont de dezvoltarea urba-
nistică. Majoritatea terenurilor erau 
atunci extravilane, așa că proprietățile 
erau despărțite între ele prin căi de 
acces înguste. Între timp, pe acele tere-
nuri s-au construit case, dar căile de 
acces aflate în proprietate publică au 
rămas înguste. De aceea, avem și acum 
drumuri înguste în unele zone. Am în-
cercat să negociem cu oamenii să-și re-
tragă gardurile pentru a putea lărgi dru-
murile, însă mare majoritate refuză. 
Procedura exproprierii este una anevo-
ioasă și presupune uneori procese de 
ani prin instanțe. Așa că am luat decizia 
de a asfalta chiar și aceste drumuri, 
chiar dacă uneori nu au lățimea cores-
punzătoare. Bineînțeles, sunt criticat 
acum că există drumuri înguste, însă ni-
meni nu știe că, de fapt, noi nu avem 
nicio vină și luptăm de ani buni pentru 
rezolvarea acestei probleme. 

O a doua provocare urbanistică este 
legată de apariția blocurilor în Miro-
slava. În urma cu mai bine de zece ani 
Miroslava a făcut un Plan Urbanistic 
General (PUG). Pentru că nimeni nu 
anticipa atunci dezvoltarea imobiliară a 

zonei, planul prevederea un regim de 
înălțime egal pe toate suprafața satelor, 
așa că nu am avut cadru legal să refu-
zăm autorizații pentru blocuri chiar și 
în zone de case. În caz contrar, aș fi în-
călcat legea. Pentru cine nu știe, un 
PUG nu poate fi schimbat pentru o pe-
rioadă de zece ani și trebuie respectat. 
În 2021 vom adopta un nou PUG în 
urma unei dezbateri publice și nu vom 
mai permite anomaliile de acum: vom 
stabili doar zona strict delimitate pentru 
blocuri și zone strict pentru case.  

O altă provocare care ne ține în pre-
zent blocați este cea a canalizării în sa-
tele Valea Adâncă, Horpaz și o parte 
din Miroslava și Balciu. În urmă cu 
zece ani, Apavital a făcut un proiect 
prin care urma să realizeze rețeaua de 
canalizare în aceste sate printr-un pro-
iect european cu finanțare de peste 500 
milioane euro. Am acceptat bucuroși, 
crezând că vom rezolva rapid problema 
canalizării. Doar că acest proiect a mers 
foarte greu și încă nu a fost pus în apli-
care. Mai rău este că, fiind parte dintr-
un proiect european la nivel județean, 
dacă ne-am fi apucat noi să facem ca-
nalizare în satele menționate, Apavital 
pierdea finanțarea pentru tot județul. 
Vestea bună este că, conform celor de 
la Apavital, anul viitor ar trebui să de-
mareze lucrările care vor trebui finali-
zate până cel târziu în 2023.  

Reporter: Ce planuri de viitor 
aveți, domnule primar? 

Cred că în următorii patru ani, Miro-
slava va culege roadele a tot ceea ce s-
a făcut până acum: firmele din parcurile 
industriale vor termina lucrările și vor 
începe producția. Aceasta înseamnă ve-
nituri mai mari la bugetul local. Astfel, 
vom putea să continuăm în ritm acce-
lerat dezvoltarea: să termină de asfaltat 
și ultimele străzi din Miroslava, să con-
struim trotuare pe toate drumurile as-
faltate, să finalizăm lucrările de utilități 
acolo unde încă nu sunt făcute și, apoi 
să ne concentrăm pe proiecte prin care 
să creștem calitatea vieții locuitorilor. 
Deja am semnat parteneriat cu Compa-
nia Iulius și Miroslava va deveni prima 
comună care va avea un centru comer-
cial de tip mall. Vom construi un centru 
cultural modern care deja este în 
licitație și vom depune în două luni un 
proiect de zece milioane euro pentru a 
face din Pădurea Uricani un loc de pro-
menadă și un punct de atracție turistică. 
Căutăm acum soluții pentru a face la 
Miroslava cel mai mare Aquaparc din 
Moldova și, dacă amintim și investiția 
pe care domnul Ion Țiriac o va face 
aici, o academie de tenis de câmp care 
va găzdui turnee internaționale, cred că 
avem imaginea unei comune cu o dez-
voltare socială frumoasă. Avem în ve-
dere, de asemenea, investițiile în unități 
școlare noi, mai ales în Valea Adâncă și 
Horpaz, localități care au crescut foarte 
mult, locuri de promenadă în toate 
localitățile și 15 noi locuri de joacă mo-
derne.  

Evident, ne vom concentra în conti-
nuare pe atragerea de noi investitori și 
pe lucrări de anvergură în toate satele 
comunei.

Interviu cu Dan Niță, primarul Comunei Miroslava 

„Pentru cineva mutat de curând în Miroslava, e imposibil 
să-și imagineze cum arăta comuna în urmă cu zece ani!“
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Primăria Miroslava are în pregătire 
împreună cu Agenția Națională pentru 
Arii Naturale Protejate proiectul eco-
friendly de ecologizare și conservare a 
pădurii Uricani. În luna iulie 2020 s-a 
semnat un Acord de Parteneriat între 
cele două instituții prin care s-au apro-
bat termenii și condițiile pentru depu-
nerea unui proiect cu finanțare neram-
bursabilă. Proiectul va fi depus spre 
finanțare în cadrul Programului 
Operațional Infrastructură Mare 2014-
2020 – Axa Prioritară 4 Protecția me-
diului prin măsuri de conservare a 
biodiversității, monitorizarea calității 
aerului și decontaminare a siturilor po-
luate istoric. Valoarea estimată a proiec-
tului poate fi de maxim 10.000.000 
euro, eligibilitatea cheltuielilor fiind 
100% din fonduri europene. 

Pădurea Uricani, care este o arie 
protejată de interes științific național, ce 
corespunde categoriei a IV-a IUCN 
(rezervație naturală, tip forestier) si-
tuată 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. Prin Ordinul 
MM nr. 1029/2016 privind aprobarea 
Planului de management și al Regula-
mentului sitului ROSCI0181 Pădurea 
Uricani și Rezervației naturale 2538 Pă-
durea Uricani care reprezintă documen-
tul oficial 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 comunitară 
ROSCI0181 Pădurea Uricani, desemnat 
prin Ordinul ministrului mediului și 
dezvoltării durabile nr. 1964/2007 pri-

vind instituirea regimului de arie natu-
rală protejată a siturilor de importanță 
comunitară, ca parte integrantă a rețelei 
ecologice europene Natura 2000 în Ro-
mânia, modificat și completat prin Or-
dinul nr. 2387/2011, în a cărui suprafață 
este inclusă și rezervația naturală 2.538 
Pădurea Uricani, desemnată arie natu-
rală protejată de interes național prin 
Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Pla-
nului de Amenajare a teritoriului 
național – Secțiunea III-a – Zone Pro-
tejate – 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. 

Pe lângă acțiunile de îmbunătățirea 
stării de conservare a speciilor și habi-
tatelor de interes conservativ, promova-
rea și aplicarea unor forme de vizitare și 
turism, îmbunătățirea atitudinii 
populației față de valorile naturale ale 
sitului, prin informare, conștientizare, 
implicare și educare a tinerei generații 
în spiritul protecției naturii se va înființa 
un centru de informare și educație pen-
tru cetățeni. Alte activități - crearea in-
frastructurii pentru turiști în afara ariei 
naturale protejate în vederea diminuării 

impactului turismului actual: poteci li-
mitrofe ariei naturale precum și în inte-
riorul ariei în vederea accesibilității ariei 
protejate în mod controlat, crearea unei 
rețele de colectare a deșeurilor în afara 
ariei protejate; înființarea de zone de 
campare pentru turiști în afara ariei na-
turale protejate, crearea și actualizarea 
unei pagini web/pagină de socializare cu 
date actuale despre aria protejată, dez-
voltarea și derularea de lecții/eveni-
mente de conștientizare pentru elevi și 
proprietarii de terenuri din imediata 
apropiere a ariei naturale, etc. De ase-
menea, prin acest proiect se vor 
achiziționa biciclete și trotinete electrice 
pentru persoanele care doresc să vizi-
teze zona pădurii Uricani.  

În cadrul proiectului propus se vor 
face studii de specialitate și se vor co-
opta experți în domeniul protecției și 
protejării mediului înconjurător pentru 
a se vor alege cele mai bune soluții pen-
tru protejarea și conservarea ariilor pro-
tejate. Se vor marca trasee deja exis-
tente, se vor dezvolta altele noi, pentru 
alergat, mers pe jos sau segmente pen-
tru bicicliști, se vor marca punctele de 
conflict între traseele de drumeții și cele 
ciclistice, dar și a diferitelor elemente 
naturale din zonă – plante, animale, 
etc., sau delimitarea unor puncte de 
popas cu bănci și mese. Se vor propune 
și platforme cu suprafață maximă de 15 
mp: platforme care pot susține activități 
de relaxare, platforme de observare a 
reliefului (geologică), platforme de 
protecție de ploaie (pergola), platforme 
de informare despre ecosistem (educa-
tivă) și platforme de susținere a unor 
evenimente diverse cu scopul de a 
înțelege mai bine valoarea și importanța 
ecosistemului pădurilor (amfiteatru). 
Mobilierul propus va fi cu precădere 
din lemn. Nicio intervenție nu va avea 
nevoie de fundații pentru a fi cât mai 
non-invazivă cu mediul natural și pen-
tru a asigura oricând posibilitatea de de-
montare fără a lăsa nicio urmă.  

„Acest proiect nou și destul de com-
plex pe care îl pregătim cu Agenția 
Națională pentru Arii Naturale Prote-
jate, care este administratorul celor 
două arii protejate, conform Legii 
220/2019, va avea ca principale obiec-
tive următoarele: îmbunătățirea stării 
de conservare a speciilor și habitatelor 
de interes conservativ, promovarea și 
aplicarea unor forme de vizitare și tu-
rism, îmbunătățirea atitudinii populației 
față de valorile naturale ale sitului, prin 
informare, conștientizare, implicare și 
educare a tinerei generații în spiritul 
protecției naturii. Ne vom consulta cu 
toți factorii interesați pe parcursul pro-
iectului: universitatea din Iași, direcția 
silvică, agenția pentru protecția mediu-
lui, organizații non-guvernamentale 
care activează în domeniul protecției 
mediului. Sunt propuse intervenții me-
nite să crească gradul de siguranță pen-
tru cetățenii care vor vizita zona pădurii 
Uricani, prin montarea unui sistem de 
iluminat la nivelul aleilor principale, de 
rasteluri velo în proximitatea pădurii, 
de mobilier menit să rezolve problemele 
de conflict între zonele pietonale și cele 
velo (pasarele de trecere și pasarele sus-
pendate pentru trasee), puncte de obser-
vare sau alte circuite din lemn pentru a 
crește atractivitatea zonei.“, a declarat 
Dan Niță, primarul comunei Miroslava.

Proiect eco-friendly în Pădurea Uricani
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Primăria comunei Miroslava, județul 
Iași prin aparatul de specialiate al pri-
marului are în gestionare 12 proiecte cu 
finanțare prin Compania Națională de 
Investiții S.A. (CNI), companie guver -
na mentală aflată sub directa subor-
donare a Ministerului Lucrărilor Pub-
lice, Dezvoltării și Administrației Pub-
lice. 

Lista investițiilor propuse spre finan -
țare prin CNI de către UAT Comuna 
Miroslava cuprinde modernizarea de 
drumuri de interes local în satele Valea 
Ursului, Vorovești și Valea Adâncă, co-
muna Miroslava, județul Iași (22,208 
km), asfaltare de drumuri în parcul in-
dustrial, extinderea sistemului de apă 
potabilă și de canalizare în zona de 
nord a comunei Miroslava, județul Iași 
(14,548 km), consolidări de drumuri în 
satul Horpaz, construirea de săli noi de 
sport în satele Uricani și Cornești, con-
struirea unui cămin cultural, construirea 
unui bazin de înot didactic, construirea 
unui patinoar didactic, restaurarea și 
consolidarea de monumente istorice, 
construirea unei piețe agroalimentară în 
comuna Miroslava, construirea unui 
nou stadion, construcția unui nou sediu 
de primărie - având în vedere dez-
voltarea accelerată a comunei și pentru 
a putea furniza cele mai bune servicii 
publice către cetățeni. Valoarea totală a 
acestor investiții depășește suma de 110 
milioane de lei, sumă care va fi regăsită 
într-un buget multianual. 

Proiectele se află în diverse stadii, 
începând de la recepția la terminarea 
lucrărilor la consolidarea drumului de 
pe strada Iazului din satul Horpaz în 
luna septembrie 2020, realizarea și fi-
nalizarea documentațiilor tehnico-eco-
nomice, analizarea documentațiilor de 
către CNI și proceduri de achiziții pub-
lice. 

În data de 17.09.2020, CNI a publi-
cat în sistemul electronic de achiziții 
(SICAP) procedura de achiziție publică 
„Proiectare, asistență tehnică din partea 
proiectantului și execuție lucrări pentru 
obiectivul de investiții: «Construire că -
min cultural P+1E, localitatea 
Miroslava, comuna Miroslava, județul 
Iași»“, valoarea estimată, fără TVA 
fiind de 5,26 milioane lei. Termenul 
limită pentru primirea ofertelor este 
07.10.2020, ora 1500. Căminul cultural 
va avea o sală de spectacole de 340 de 
locuri, va fi dotat cu mobilier și 
aparatură modernă, instrumente muzi-
cale, o grădină de vară, o bibliotecă 
modernă, ateliere și săli pentru cursuri 
și activități extrașcolare pentru elevii 
din comuna noastră și va oferi tuturor 
cetățenilor șansa de a participa la 
activități și evenimente culturale pentru 
toate categoriile de vârstă. Ne dorim să 
ne putem bucura împreună de specta-
cole de teatru, concerte, lansări de 
carte, cursuri de dezvoltare personală 
susținute de nume cunoscute din lumea 

artistică-literară-educațională națională, 
regională și locală. 

În luna septembrie 2020 după fi-
nalizarea documentațiilor tehnico-eco-
nomice s-a depus spre finanțare la CNI 
proiectul „Modernizarea de drumuri de 
interes local în satele Valea Ursului, 
Vorovești și Valea Adâncă, comuna 
Miroslava, județul Iași (22,208 km)“. 
Se vor moderniza următoarele străzi: în 
satul Vorovești – Str. Militari, Str. Ion 
Neculce, Str. Prunilor, Str. Serelor - 
continuare, Str. Câmpiei, Str. Fabricii, 
Str. Daliei, Str. Petalelor, Str. Lacului, 
de la Str. Pieptănari prin DE 2038+DE 
2040 până la DJ; în satul Valea Ursu-
lui: DE 2034, DE 2036/100/1, Str. Al-
binelor, Str. Mecanizării - continuare, 
Str. Otilia Cazimir, Str. Emil Racoviță, 
Str. Ion Creangă, Str. Ionel Teodoreanu, 
Str. Mihail Sadoveanu, Str. Mărului, 
Str. Codrilor, Str. Aluniș, Str. 
Primăverii, Str. Sofia, Str. Iazului, Str. 
Arțarului; în satul Valea Adâncă: Str. 
Oborului, Str. Gloriei, Str. Veseliei, Str. 
Lunca Bahlui, în continuare – Str. 
Prunilor, Str. Mărului, Str. Iazului, Str. 
Coșarilor, Str. Morarilor, Str. Prunilor, 
Str. Prunilor – fundac dreapta, DE 
2953/100, DE 2953/101 paralelă cu Str. 
Imașului, Str. Măgura, Str. Ioan Joldea 
Vodă, Str. Gospodarilor, Str. Caisului, 
Str. Debarcaderului – continuare până 
la Str. Ezăreni, Str. Cornești (DE 2890), 
Str. Mircea Eliade, Str. Văii, Str. 
Alexandru Ioan Cuza, Str. Mihai 

Viteazul, Str. Ștefan cel Mare și Sfânt. 
Valoarea estimată a acestui proiect este 
de 40,5 milioane lei, inclusiv TVA.  

„Prin Compania Națională de 
Investiții realizăm multe investiții de in-
teres public în comuna noastră. 
Mulțumesc echipei de specialiști din 
cadrul aparatului de specialitate al pri-
marului că depun eforturi mari pentru a 
finaliza în termen toate investițiile pro-
puse. Încercăm, și spun eu și reușim, să 
căutăm și să găsim toate sursele de 
finanțare disponibile pentru realizarea 
proiectelor noastre, nerambursabile sau 
guvernamentale. Așa cum am prezentat 
și în  «Raportul privind starea econo -
mică, socială și de mediu a comunei 
Miroslava pentru anul 2019 și obiective 
2020/2021» avem proiecte depuse la 
diverși finanțatori și în stadii de elabo-
rare, implementare și monitorizare pe 
fiecare domeniu de interes pentru 
cetățenii din comuna noastră. Oricine 
este binevenit să vină cu idei noi și să 
facă propuneri de dezvoltare a comunei. 
În această perioadă se realizează noua 
strategie de dezvoltare locală a comunei 
pentru perioada 2021-2027 și îi vom 
consulta pe toți actorii locali în acest 
sens. De asemenea, salut declarațiile 
premierului Ludovic Orban prin care a 
recomandat ministerelor să grăbească 
realizarea investițiilor și să simplifice 
cât mai mult procedurile în România!“, 
a declarat primarul comunei Miroslava 
– dl. Dan Niță.           

Investiţii publice la Miroslava prin 
Compania Naţională de Investiţii
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În contextul pandemic actual și 
pentru că Primăria Comunei 
Miroslava a fost închisă în 
intervalul 2-15 septembrie ca 
urmarea a pandemiei de COVID-
19, ne-am adresat 
reprezentanților Primăriei 
Comunei Miroslava pentru a 
identifica ce soluții s-au pus la 
dispoziția locuitorilor pentru 
rezolvarea situațiilor pe care 
aceștia le au în relație cu primăria. 

Implementarea plății on-line 
direct pe site-ul primăriei 

Primăria Comunei Miroslava, în 
parteneriat cu compania Sobis și Banca 
Transilvania, a introdus încă din data de 
11 august posibilitatea de a efectua plata 
contribuțiilor către bugetul local on-line, 
direct pe site-ul www.primariamiroslava. 
ro prin intermediul aplicației CityOn. 
Principalele considerente ale acestui de-
mers au fost reducerea traficului la 
ghișeele primăriei, oferirea unei alterna-
tive de plată fără a creea un cont – așa 
cum se întâmplă pe platforma ghiseul.ro 
și, pe termen lung, creșterea timpului liber 
pentru cetățenii comunei prin eliminarea 
drumurilor la casieria primăriei și re-
zolvarea acestor plăți direct de pe telefon 
sau calculator, fără timp de așteptare la 
cozi. 

Ca urmare a Hotărârii nr. 8 din 
01.09.2020 a Comitetului Local pentru 
Situații de Urgență, reprezentanții 
primăriei au luat legătura cu dezvoltatorul 
aplicației pentru a implementa de urgență 
plata on-line a amenzilor și a taxelor de 
eliberare pentru adeverințele de rol, certi -
ficatelor fiscale și a certificatelor de ates -

tare fiscală. Aceste operațiuni generează 
la rândul lor un flux ridicat de trafic la 
ghișee și condiționează alte operațiuni sau 
sunt condiționate temporar, cum este 
cazul amenzilor (n.r. plata la jumătate în 
15 zile). 

Pentru toate operațiunile menționate 
mai sus, cetățenii comunei pot folosi de 
acum înainte pagina de internet a 
primăriei www.primariamiroslava.ro și le 
pot achita imediat, cu sau fără cont prin 
platforma CityOn (n.r. platforma com-
paniei Sobis). Pentru a achita un impozit, 
o taxă sau o amendă sunt necesare doar 
CNP-ul și o adresă de e-mail. Cu acestea 
la îndemână, se deschide pagina primăriei 
apoi, din pagina principală, se alege link-
ul rapid „Plăți fără autentificare“ sau , din 

bara de meniu, se selectează „E-
administrație - Plăți fără autentificare“. În 
pagina nou deschisă, vizitatorilor li se 
prezintă faptul că opțiunea de plata fără 
cont nu permite consultarea în timp real a 
tranzacțiilor și nici acces la istoric. Mai 
trebuie precizat că în cazul în care o 
persoană figurează cu amenzi neplătite, 
plata pe care o efectuează pentru un anu-
mit impozit / taxă va stinge cu prioritate 
sumele provenite din amenzi, în confor-
mitate cu art. 165, al. 2 din Codul de 
procedură fiscală. Ultimul pas este acce-
sare platformei CityOn prin apăsarea bu-
tonului „Click aici pentru a accesa 
CityOn“. În josul paginii principale a 
aplicației se regăsesc cele trei operațiuni 
– „Impozite, Taxe, Contracte“, „Amenzi“ 

și „Plăți“ (pentru taxele de eliberare a 
adeverințelor de rol, a certificatelor fis-
cale și a certificatelor de atestare fiscală). 
(fig.: 1) 

Deoarece la primărie s-au primit mai 
multe apeluri privind folosirea aplicației 
CityOn pentru plata on-line, am cerut 
reprezentanților primăriei să prezinte pe 
scurt modul de folosire a fiecărei 
operațiuni disponibile în parte. 

Plata impozitelor 
Din pagina principală a aplicației 

CityOn pentru Primăria Comunei 
Miroslava se accesează secțiunea „Im-
pozite, Taxe, Contracte“. În pagina nou 
deschisă: 

1. Se alege pentru cine se face plata – 
persoană fizică sau juridică.  

2. Se introduce CNP-ul (pentru per-
soane fizice) sau codul unic de înregis-
trare (pentru companii). 

3. Se bifează căsuța „Sunt de acord cu 
politica de confidențialitate“ (după ce se 
iau la cunoștința aceste condiții). 

4. Se accesează butonul  
5. În noua pagină se afișează obligațiile 

de plată. 
6. Pentru a efectua plata, utilizatorul 

trebuie să introducă numele, prenumele și 
o adresă de e-mail pentru a primi dovada 
plății. Fără introducerea acestor date, bu-
tonul  nu se activează. 

7. După completarea câmpurilor obli -
gatorii, se face click pe butonul  

8. Utilizatorul este transferat pe pagina 
de plăți a Băncii Transilvania unde își in-
troduce datele cardului și finalizează 
plata. 

Plata amenzilor 
Din pagina principală a aplicației 

CityOn pentru Primăria Comunei 
Miroslava se accesează secțiunea 
„Amenzi“. În pagina nou deschisă: 

1. Se alege pentru cine se face plata – 
persoană fizică sau juridică.  

2. Se alege județul din listă. 
3. Se alege tipul de amendă. 
4. Se completează seria și numărului 

procesului verbal. 
5. Se alege data întocmirii procesului 

verbal. 
6. Se încarcă fotografia procesului ver-

bal. 

Digitalizarea serviciilor se accelerează 

Fig. 2: Amenzi

Fig. 1: Fără cont
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7. Dacă se dorește, se trece o notă în 
câmpul „Explicații“. 

8. Se trece suma de plata. 
9. Se completează CNP-ul. 
10. Se completează cu numele și 

prenumele. 
11. Se trece adresa. 
12. Se completează adresa de e-mail 

pentru a primi confirmarea de plată. 
13. Se bifează căsuța „Sunt de acord cu 

termenii și condițiile de utilizare“ (după 
ce se iau la cunoștința aceste condiții). 

14. Se face click pe butonul „Plătește“. 
15. Utilizatorul este transferat pe pag-

ina de plăți a Băncii Transilvania unde își 
introduce datele cardului și finalizează 
plata. (Fig. 2) 

Plată taxe eliberare documente 
Din pagina principală a aplicației 

CityOn pentru Primăria Comunei Miro -
slava se accesează secțiunea „Plăți“. În 
pagina nou deschisă: 

1. Se alege pentru cine se face plata – 
persoană fizică sau juridică.  

2. Se completează numele și prenumele 
persoanei pentru care se cer actele. 

3. Se trece CNP-ul persoanei. 
4. Se completează câmpurile pentru 

adresă. 
5. Din fereastra „Selectați tipul de 

plată“ se alege tipul taxei. 
6. Se completează câmpul cu câteva 

explicații pentru plată. 
7. Utilizatorul este transferat pe pagina 

de plăți a Băncii Transilvania unde își in-
troduce datele cardului și finalizează 
plata. (foto Plăți) 

De ce să faci cont pe aplicația 
CityOn de pe site-ul primăriei? 
Orice utilizator care alege varianta de 

plată cu autentificare permite verificarea 
în timp real a obligațiilor de plată, precum 
și vizualizarea istoricului tranzacțiilor cu 
primăria. Plus că în viitor, din contul per-

sonal, orice cetățean va putea trimite 
sesizări direct către primărie și va putea 
verifica în timp real care este stadiul aces-
tora. În aplicație se vor introduce și se vor 
putea completa formularele necesare în 
relația cu primăria. Periodic se vor adăuga 
noi funcționalități care să faciliteze 
interacțiunea între cetățean și primărie. 

În momentul de față se lucrează la im-
plementarea aplicației de registratură, ast-
fel că orice cerere înregistrată de cetățeni 
va primi în mod automat un număr de or-
dine, iar cetățeanul va putea afla stadiul 

cererii sale. În proiect sunt etapizate 
următoarele opțiuni: 

1. Secțiunea „Contracte“ – pentru ca 
cetățenii să poată urmări situația con-
tractelor pe care le au cu societățile 
primăriei. 

2. Introducerea formularelor care vor fi 
completate on-line pentru operativitate. 

3. Modulul de „Sesizări“ atfel încât 
orice cetățean să poată sesiza rapid prob-
lemele legate de construcții, vandalism pe 
domeniul public, animale libere, ati-

tudinea angajaților, salubritate, iluminat 
public, parcuri, trafic ș.a. 

4. Modulul de „Evenimente“ prin care 
cetățenii să fie notificați în timp real cu 
privire la evenimente naționale, regionale 
și locale și anunțuri / alerte care vizează 
comuna Miroslava. 

5. „Programări“ – pentru diferitele ser-
vicii oferite de primărie. 

6. „Petiții“ 
7. „Sondaje“ prin intermediul cărora să 

se stimuleze implicarea cetățenilor în de-
ciziile locale. 

Cum se face un cont  
pe platforma CityOn de  

pe pagina primăriei? 
La fel ca la operațiunile fără cont se 

pleacă tot din pagina principală www.pri-
mariamiroslava.ro de unde se alege link-
ul rapid „Plăți cu autentificare“ sau , din 
bara de meniu, se selctează „E-
administrație - Plăți cu autentificare“. 
Urmează o pagină în care cetățenilor li se 
explică beneficiile creării unui cont pe 
portalul CityOn și că termenul de pentru 
realizarea acestuia este de maxim 30 de 
zile. În această pagină se accesează bu-
tonul „Click aici pentru înregistrare în 
CityOn“. În noua pagină se face click pe 
butonul „Înregistrează-te“, se comple -
tează formularul deschis și se anexează o 
copie după cartea de identitate, urmând că 
utilizatorul să primească confirmarea 
validării contului în maxim 30 zile. (Fig.: 
4) 

În concluzie, reprezentanții Primăriei 
Comunei Miroslava încurajează cetățenii 
comunei să folosească instrumentele on-
line cât mai mult posibil pentru a reduce 
traficul la ghișeele primăriei, mai ales că 
încă suntem încă în stare de alertă. De 
asemenea, sunt incurajați să-și creeze 
conturi pe platforma CityOn de pe site-ul 
primăriei Miroslava pentru a se bucura de 
toate facilitățile existente, dar și de cele 
ce urmează să fie implementate.

în cadrul Primăriei Comunei Miroslava

Fig. 4: Creare cont

Fig. 3: Plăţi
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Compania germană Mennekes, care 
lucrează cu clienți precum Tesla, Jaguar 
sau Mercedes, va angaja 300 de per-
soane în fabrica de cabluri de încărcare 
a mașinilor electrice de la Miroslava. 

 Într-o perioadă dificilă pentru piața 
muncii din Iași, după ce au fost disponi-
bilizate peste 1.000 de persoane care 
munceau în industria auto, transporturi 
sau HoReCa, șomerii se pot angaja la 6 
kilometri de municipiu Iași, în parcul 
Industrial de la Miroslava. Investiția se 
ridică la 10 milioane de euro, din care 
3,7 miloane de euro reprezintă ajutor de 
la stat 

În fabrica de cabluri de încărcare a 
mașinilor electrice, construită de compa-
nia germană Mennekes la Miroslava, vor 
munci 300 de persoane. Reprezen tanții 
companiei preconizează că până la 
sfârșitul lunii noiembrie, începutul lunii 
decembrie cel târziu, lucrările vor fi fi-
nalizate și va începe procesul de recrutare 
a angajaților, pentru ca din anul 2021 
aceștia să producă prima serie de cabluri. 

„Momentan se construiește fabrica, 
suntem în șantier. O lună, o lună și 
jumătate cred că mai durează lucrările. 
O să vedem în momentul în care facem 
recrutările dacă vom angaja din per-
soanele disponibilizate de alte companii 
din domeniul auto din Iași, în funcție de 
experiența și pregătirile fiecărei per-
soane care va veni la interviu“, a spus 
Ionuț Adomniței, reprezentantul man-
agementului fabricii Mennekes. 

Ciprian Necula, director adjunct 
AJOFM Iași: „Prin investiția com-
paniei germane de la Iași, șomerii au 
șansa să obțină un loc de muncă.“ 

Specialiștii pe piața muncii din Iași 
susțin că, prin această investiție, va fi 
redus numărul șomerilor, compania 
germană Mennekes fiind în prezent 
unul dintre cei mai mari angajatori 
din Iași într-un context economic di-
ficil. 

„Firmele din industria auto au 
disponibilizat câteva sute de persoane, 
astfel că, prin investiția companiei 
germane de la Iași, șomerii au șansa 
să obțină un loc de muncă în același 
domeniu în care au lucrat până acum. 
Sunt diverse facilități pentru angaja-
tori; aceștia pot beneficia de subvenții 
pentru că angajează persoane disponi-
bilizate în perioada stării de urgență 
sau de alertă“, mai spune Ciprian 

Necula, director adjunct al AJOFM 
Iași. 

Dorel Codină, director executiv 
Miroslava Industrial Parc: „Am reușit 
să îi convingem să vină la Iași, în cap-
itala Moldovei, contrar faptului că nu 
este autostradă.“ 

Forța de muncă a fost motivul pentru 
care producătorul german a ales Iașul, 
susțin reprezentanții Parcului Industrial 
din Miroslava.

300 locuri de muncă în fabrica Mennekes de la Miroslava

Activitatea de 
relaţii cu publicul 

la ghișeele 
primăriei a fost 

reluată 
Conform Hotărârii nr. 9/15.09.2020, în-

cepând cu ziua de 16.09.2020, ora 7:30 a 
fost reluată activitatea de relații cu publicul 
în sediul primăriei la următoarele ghișee: 
Registratură, Asistență Socială, Registrul 
Agricol, Taxe și Impozite. 

Având în vedere contextul epidemio-
logic, încurajăm toți cetățenii să reducă cât 
mai mult posibil deplasările la ghișeele 
primăriei și să folosească pe cât posibil in-
strumentele on-line.  

Pentru cei care aleg să vină la primărie, 
pentru o mai bună operativitate, vă invi tăm 
să respectați următoarele măsuri: 

1. Respectați marcajele care asigură 
distanța de 1,5 m între persoane. 

2. Cât sunteți în curtea și în incinta 
primăriei purtați mască și asigurați-vă că 
aceasta vă acoperă nasul și gura. 

3. Dezinfectați-vă mâinile înainte de a 
merge la ghișeu, dar și la plecare. 

4. Nu vor fi acceptate la ghișee persoane 
care au o temperatură a corpului mai mare 
de 37,3 grade. 

5. Respectați distanța marcată în fața 
ghișeului. 

6. Încercați să fiți cât mai operativi pen-
tru a scurta timpul petrecut în interior și 
pentru a scurta timpul de așteptare al celor 
care sunt la coadă.

Într-o perioadă în care sănătatea 
populației a devenit prioritară donarea 
de sânge este esențială și îi încurajăm 
pe toți cetățenii comunei Miroslava să 
fie alături de semenii lor devenind do-
natori e sânge. 

Donarea de sânge este un act med-
ical lipsit de riscuri, dacă eşti sănătos 
şi pregătit psihologic. 

În vederea donării trebuie să te 
prezinți la fișierul centrului de trans -
fuzie, cu buletinul, în original. La cen-
trul de transfuzie ți se întocmește o fi -
șă și ți se cere să completezi un ches-
tionar, iar prin semnarea lui îți dai 
consimțământul că vrei să donezi. 
Apoi ți se prelevează sânge din deget, 
pentru determinarea hemoglobinei, 
glicemiei și RH-ului. Ulterior ți se 
face consultația medicală care constă 

în măsurarea tensiunii arteriale, a 
frecvenței cardiace, cântărirea. 

Urmează verificarea chestionarului 
și completarea fișei cu istoricul med-
ical. Abia apoi medicul decide dacă 
ești eligibil pentru donarea de sânge. 
Donarea de sânge durează doar câteva 
minute. Specialistul îți recoltează 420 
– 450 ml de sânge (o cantitate mică, 
față de volumul sanguin circulant de 
cinci litri). 

Dupa efectuare unor analize med-
icale (hemoglobin,glicemie,deter-
minare de grup sanguine OAB si 
Rh,hemoleucograma la recomandarea 
medicului) si dupa masurarea greu-
tatii, inaltimii, temperaturii, urmeaza 
examenul clinic propriu zis, in cabi-
netul medicului care stabileste eligi-
bilitatea donatorului de sange. 

Odata declarat eligibil, donatorul 
ajungr in sala de recolta, unde dupa iden-
tificarea corecta, doneaza o cantitate de 
450 ml de sange,intr-un interval de max-
imum 10 minute. Repausul post donare 
(15-30 minute) este deosebit de impor-
tant,pentru a se evita aparitia lipotimiei. 

Sângele si componentele sanguine 
umane vor fi distribuite prin centrele 
de transfuzie cu rambursare in sistem 
nonprofit, conform legii la solicitarea 
institutiilor de asistenta medicala cu 
unitati de transfuzie autorizate din ter-
itoriul arondat. 

Produsele sanguine obtinute din 
prelucrarea plasmei pot fi eliberate, 
contra cost, institutiilor de asistenta 
medicala sau direct populatiei, pe 
baza de prescriptie medicala. 

 Administrarea terapeutica a san-
gelui si a componentelor sanguine 
umane pacientilor internati in spitale 
se face numai dupa efectuarea testelor 
imunohematologice, obligatorii pen-
tru actul transfuzional, stabilite prin 
norme specifice aprobate prin ordin al 
ministrului sanatatii. 

Program de donare sânge: Luni-
Vineri - orele 7-13 

Program de recoltare analize 
po pulaţie: Luni-Vineri - orele 7-10 

Program de eliberare rezultate: 
Luni-Vineri - orele 11-14 

Centru Regional de Transfuzie 
sanguină Iași - Adresa: Strada 
NICOLAE BALCESCU nr.2, 

mun.IASI Jud. Iasi 
Telefon /Fax : 0332 408 329 
E-mail:crtsiasi@yahoo.com 
             contact@crtsiasi.ro

Primăria Miroslava încurajează  
cetăţenii să devină donatori de sânge
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Anul școlar la Miroslava a 
început după scenariul galben 
stabilit de Ministerul Educației, 
ceea ce înseamnă că pe rând 
elevii vor învăța fie de acasă în 
sistem on-line, fie în sala de 
clasă și doar elevii anilor ter 
minali, clasele a 8-a și a 12-a 
vor învăța efectiv în sălile de 
clasă pe toată perioada anului 
școlar. 

„Anul 2020 a venit cu incertitudine, 
nesiguranță și teamă , ne-a schimbat 
rutina de zi cu zi, ne-a pus la încercare 
capacitatea de a ne adapta și de a găsi 
răspunsuri potrivite. Începerea noului 
an școlar ne determină să luăm decizii, 
și nu întotdeauna sunt cele mai ușoare. 
La nivelul Ministerului Educației și 
Cercetării s-a elaborat un set de scenarii 
pentru deschiderea anului școlar 2020-
2021. Școala noastră se află în scenariul 
galben. Astfel, în acest scenariu merg la 
școală fizic preșcolarii, elevii din 
clasele I-IV, precum și cei din clasele a 
VIII-a, singurii elevi care vor merge la 
școală prin rotație sunt cei din clasele a 
V – a, a VI – a, a VII – a . Scenariile se 
pot modifica în fiecăre săptămână, în 
funcție de datele oficiale pe care le 
primim de la Direcția de Sănătate 
Publică.  

Sperăm să răspundem și să 
respectăm toate reglementările de 
siguranță în interiorul spațiilor școlare 
și de altfel să ne adaptăm rapid 
modificărilor survenite pe parcursul an-
ului școlar . 

Vom încerca să avem cât mai puține 
reguli, însă acestea să fie respectate, 
cum ar fi: 

l evitarea oricăror forme de aglom-
erare a spațiilor de la intrarea și ieșirea 
din unitatea școlară; 

l respectarea traseului stabilit și 
păstrarea distanței fizice și a locurilor 
alocate în clasă; 

l purtarea măștii în spații închise; 
l dezinfectarea mâinilor la intrarea 

și la ieșirea din unitatea școlară, 
spălarea mâinilor după utilizarea 
toaletei, înainte și după masa ; 

l nu veniți la școală dacă aveți 
simptome asemănătoare gripei (temper-
atura, febră tuse, etc); 

l limitarea accesului persoanelor 
străine școlii și a contactului direct din-
tre elevi, cadre didactice ...  

Scopul nostru nu este să transfor -
măm școlile în spitale și nici cadrele di-
dactice în personal medical, dar este 
necesar să conștientizăm faptul că, 
reușita noului an școlar, poate fi realizat 
doar prin eforturi comune. Avem 
nevoie de sprijinul, munca și înțe -
legerea tuturor partenerilor educațio nali 
(UAT, personal angajat, părinți, elevi), 
însă avem nevoie, mai ales de modul de 
responsabilizare a elevilor, de către 
fiecare familie. Pentru binele copilului, 

colaborarea cu părinții este una 
esențială în aceste vremuri de pandemie 
și nu numai. Părinții își pot ajuta copiii 
să înțeleagă și să accepte mai ușor reg-
ulile, urmând sfaturile de mai jos: 
l vorbiți cu copilul despre cum acesta 

se poate proteja pe el, dar și pe cei 
din jur împotriva infecției cu noul 
coronavirus;  

l explicați-i copilului că, deși școala se 
redeschide,viața de zi cu zi nu va fi 
la fel ca înainte, deoarece trebuie să 
avem grijă de noi și să evităm 
răspândirea infecției; 

l acordați atenție stării mentale a 
copilului și discutați cu el despre 
orice modificări ale stării lui 
emoționale; 

l învățați-vă copilul cum să se spele pe 
mâini corespunzător și vorbiți cu 
acesta despre cum respectăm sfa-
turile generale cu privire la o igienă 
corespunzătoare și la păstrarea 
distanței; 

l învățați-vă copilul să se spele pe 
mâini: atunci când ajunge la școală, 
când se întoarce acasă, înainte și 
după servirea mesei, înainte și după 
utilizarea toaletei și ori de câte ori 
este necesar; 

l învățați-vă copilul cum să poarte 
corect masca de protecție și 
explicați-i importanța și necesitatea 
purtării acesteia; 

l sfătuiți-vă copilul să nu consume în 
comun mâncarea și să nu schimbe cu 
alți elevi obiectele de folosință 
personală(atenție la schimbul de 
telefoane, tablete, instrumente de 
scris, jucării etc.  

l continuați să vă încurajați copilul să 
socializeze cu prietenii și colegii, 
menținând, desigur, distanța fizică.  
Cu siguranță nu va fi o muncă 

ușoară, dar prin înțelegere și respect 
reciproc, vom trece cu bine peste 
această perioadă !“ a explicat Prof. 
Deliu Aurora Diana, Director Școala 
Gimnazială „Colonel C-tin Langa“ 
Miroslava 

 
„Dragi elevi și părinți, stimați pro-

fesori, învățători și educatori, vă 
doresc un an școlar de succes, vă 
doresc aripi întinse spre cunoaștere, în-
credere în valorile școlii și speranță că 
totul va fi bine! 

Pentru că în acest an debutul școlii 
se face sub amenințarea pandemiei de 
COVID 19, facem tot posibilul să 
asigurăm sănătatea copiilor și 
cadrelor didactice. Școlile sunt 
pregătite, au protocoale pentru 
siguranța elevilor și profesorilor iar 
Primăria Miroslava va fi întotdeauna 
un partener pentru sistemul de 
învățământ. 

Doar în ultimii patru ani, am in-
vestit în unitățile școlare din satele co-
munei Miroslava peste 25 milioane lei 
și avem în plan investiții consistente 
pentru anii care vin!“ a transmis Dan 
Niță, primarul comunei Miroslava la 
început de an școlar.

Început de an școlar în scenariul galben

Redactor șef: Mihaela Vechiu 
Tipografie: Adevărul Holding SA 
Telefon: 0731663484 
Email: ziar@primariamiroslava.ro 
ISSN: 2601 - 3568 
www.primariamiroslava.ro

Anunț 
Domn de la țară, fără obligații, curățel, sănătos, 1,75 m, 90 kg, 62 ani, cu 
casă, serviciu la Miroslava, doresc o relație sinceră, fidelă cu o doamnă 

sănătoasă, fără obligații, văduvă, ten alb, din comuna Miroslava. Nu răspund 
la telefon în zilele lucrătoare între orele 7.00 - 15.00.  Vii când vrei la mine, 

vin când vreau la tine! Nr. telefon 0756.621.488
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Sărbătorile lunii Septembrie:  
Înălţarea Sfintei Cruci

În ziua de duminică 6 septembrie, IPS 
Părinte Teofan a oficiat slujba de sfințire 
a noului altar de vară ridicat în curtea 
bisericii din satul Vorovești și pus sub 
ocrotirea Sfântului Ierarh Spiridon, Epis-
copul Trimitundei.  

În cadrul cuvântului de învățătură, ier-
arhul a felicitat comunitatea parohială și 
administrația locală pentru ridicarea 
noului altar și i-a îndemnat pe cei 
prezenți să participe la slujbele Bisericii. 
La sfârșit, părintele paroh Ionel Daniel 
Graur a primit din partea Părintelui Mit-
ropolit o cruce de binecuvântare. 

La eveniment au participat preoți 
invitați din parohiile Miroslavei și 
reprezentanți ai autorităților locale.  

„Ziua de duminică, 6 septembrie 
2020, mi-a fost încărcată de emoție și 
bucurie duhovnicească. O zi 
memorabilă! În „Bătrâna“(monument is-
toric) Sfântă Biserică din localitatea 
Vorovești, la marea sărbătoare de sfințire 
a Altarului de vară, oameni ai locului, 
îndrumați de părintele Daniel Graur, și-
au deschis brațele și sufletul, onorându-
ne cu deosebitul lor respect. Curățenia și 
ospitalitatea merită aprecieri maxime. 

Am fost impresionată de liniștea, or-
dinea, ascultarea, blândețea de pe chi -
purile tuturor, de cuvintele povățuitoare 
și tămăduitoare venite din partea Înalt 
Prea Sfințitului, Părinte Teofan, Arhie -
piscopul Iașului, Mitropolitul Moldovei 
și al Bucovinei, și de laudele (binemeri-
tate), adresate părintelui paroh, Daniel 
Graur. Am trăit, pentru moment, dorința 
și bucuria de a rămâne aici, unde oameni 
aproape necunoscuți știu și vorbesc de-
spre tine , atât de multe și atât de frumos. 
Vă mulțumesc, părinte Daniel! Să vă 
înmulțească Bunul Dumnezeu harul și să 
păstoriți sufletele acestea minunate 
multă vreme!“ a transmis Geta Bun-
gianu, enoriașă participant la eveniment. 

„Cu voia lui Dumnezeu am reușit să 
săvârșim în prima duminică a lunii sep-

tembrie, sfințirea Altarului de vară al 
Bisericii „Sfântul Mare Mucenic Gheo-
rghe“ Vorovești (comuna Miroslava), 
Protopopiatul IAȘI 1. Slujba a fost 
oficiată de Înaltpreasfințitul Părinte Te-
ofan, Mitropolitul Moldovei și al Bu-
covinei împreună cu un distins sobor de 
preoți și diaconi. Vă mulțumesc din su-
flet pentru participare și mulțumesc 
administrației locale, domnului primar 
Dan Niță și domnului viceprimar Vasile 
Bulbașa, pentru implicarea directă și 
sprijinul pe care îl alocă constant tuturor 
parohiilor din comuna Miroslava dar și 
parohiei din Vorovești!“ a transmis preo-
tul paroh Daniel Graur. 

Mitropolitul Moldovei și Bucovinei a binecuvântat 
altarul de vară al Parohiei Vorovești

Înălțarea Sfintei Cruci este prăz-
nuită în fiecare an pe 14 septembrie. 
Este cea mai veche sărbătoare închi-
nată cinstirii lemnului sfânt. 

În această zi sărbătorim amintirea a 
două evenimente deosebite din istoria 
Sfintei Cruci: 

- Aflarea Crucii pe care a fost răs-
tignit Mântuitorul și înălțarea ei so-
lemnă în fața poporului de către epis-
copul Macarie al Ierusalimului, în ziua 
de 14 septembrie din anul 335; 

- Aducerea Sfintei Cruci de la perșii 
păgâni, în anul 629, în vremea împă-
ratului bizantin Heraclius, care a 
depus-o cu mare cinste în biserica 
Sfântului Mormânt (a Sfintei Cruci) 
din Ierusalim. 

Sfânta Cruce a fost aflată din porunca 
Sfintei împărătese Elena, mama Sfântu-
lui Împărat Constantin cel Mare. Dato-
rită acesteia s-au găsit pe Golgota trei 
cruci. Pentru a afla care a fost crucea pe 

care a fost răstignit Mântuitorul și care 
sunt crucile tălharilor răstigniți odată cu 
El, patriarhul Macarie le-a spus să 
atingă pe rând crucile de o femeie 
moartă. Femeia a înviat în momentul în 
care a fost atinsă de cea de-a treia cruce, 
cea pe care a fost răstignit Hristos. 

După această minune, Patriarhul a 
poruncit înălțarea Sfintei Cruci la un 
loc înalt, de unde să o poată vedea tot 
poporul. 

Când împăratul persan Hosroe a cu-
cerit Ierusalimul, a luat cu el Crucea 
Domnului în Persia. Sfânta Cruce a 
rămas aici timp de paisprezece ani, 
până când Hosroe a fost învins de îm-
păratul Heraclie, care a dus sfânta 
cruce în Ierusalim. 

Înălțarea Sfintei Cruci se serbează 
cu post, pentru că ea ne aduce aminte 
de patimile și moartea Mântuitorului. 

Crucea care, din unealtă netrebnică 
de rușinoasă tortură și osândă, cum era 

mai înainte, s-a făcut după aceea sem-
nul sfânt al izbăvirii noastre din 
osânda păcatului, al biruinței asupra 
morții, sfințită fiind prin neprețuitul 
sânge care s-a prelins pe dânsa din 
mâinile și picioarele Celui străpuns cu 
piroane și împuns cu sulița. 

În clipele noastre de cumpănă, de 
furtuni și de necazuri, să îngenun-
chem și noi, cu smerenie și evlavie, 
la picioarele crucii, ca acel naufra-
giat, să mărturisim Celui răstignit pe 
dânsa toate păcatele, căderile și slă-
biciunile noastre, cerându-i cu 
credință iertare, mângâiere și ajutor 
întru necazuri și nevoi. Și, însem-
nându-ne cu semnul ei sfânt, să ne 
ru găm, zicând: „Mântuiește, Doam -
ne, poporul Tău și binecuvântează 
moștenirea Ta. Biru ință asupra celor 
potrivnici binecre dincioșilor creștini 
le dăruiește și cu crucea Ta păzește 
pe poporul Tău!“
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Regulile generale de apărare îm-
potriva incendiilor pe timpul utilizării 
focului deschis la arderi de miriști, 
vegetație uscată și resturi vegetale sunt 
reglementate de dispoziția generală 
publicată în MO nr.661 din 2008. 

Arderea miriștii, vegetației uscate 
și resturilor vegetale se execută 
numai după obținerea permisului de 
lucru cu focul, conform prevederilor 
Normelor generale de apărare îm-
potriva incendiilor, aprobate prin 
Ordinul Ministrului Administrației 
și Internelor nr. 163/2007. 

Persoanele fizice și juridice care 
desfășoară activități de ardere a 
miriștilor, stufului, vegetației ierboase, 
gunoaielor, deșeurilor și altor materiale 
combustibile, au obligativitatea respec -
tării prevederilor reglementărilor în 
domeniu, conform actelor normative 
mai sus menționate, astfel: 

 l arderea resturilor vegetale, 
gunoaielor, deșeurilor și altor materiale 
combustibile se face în locuri special 
amenajate ori pe terenuri pregătite, cu 
luarea măsurilor ce se impun pentru 
împiedicarea propagării focului la 
vecinătăți, asigurându-se supraveg-
herea permanentă a arderii, precum și 
stingerea jarului după terminarea 
activității;  

l arderea miriștilor se face numai 
după luarea măsurilor ce se impun pen-

tru împiedicarea propagării focului la 
vecinătăți, asigurându-se supraveg-
herea permanentă a arderii;  

l distrugerea prin ardere a 
deșeurilor, resturilor menajere și 
vegetației uscate se efectuează cu re-
spectarea prevederilor din O.G. nr. 
195/2005 modificată și aprobată prin 
Legea nr. 265/2006 privind protecția 
mediului, care se referă la obligativ-
itatea obținerii acceptului Agenției 
de Protecția Mediului și informarea 
în prealabil a S.V.S.U. în cazul arde -
rii miriștilor, stufului sau vegetației 
ierboase, respectiv interzicerea folo -
sirii focului deschis pe teritoriul ari-
ilor naturale protejate. 

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

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

l folosirea focului deschis pe teri-
toriul ariilor naturale protejate este 
interzisă. 

 
 Șef S.V.S.U. 

  Ioan Petrilă

Arderile necontrolate - un pericol!

COMUNICAT DE PRESĂ 

APIA primește cereri de plată pentru acordarea de sprijin 
financiar aferent măsurii de distilare a vinului în situaţii de criză

Agenția de Plăți și Intervenție pen-
tru Agricultură (APIA) informează 
că acordă sprijin financiar pentru 
măsu ra de distilare a vinului în 
situații de criză, în conformitate cu 
prevederile Ordinului nr. 240/2020 
pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind condițiile de 
punere în aplicare a măsurii de disti-
lare a vinului în situații de criză, 
eligibilă pentru finanțare în cadrul 
Programului național de sprijin în sec-
torul vitivinicol 2019-2023.  

Sprijinul financiar pentru măsura 
de distilare a vinului în situații de criză 
se acordă: 
l după finalizarea operațiunilor de 

distilare și denaturare; 
l în avans. 

Astfel, cererile pentru acordarea 
sprijinului se depun la sediul APIA 
– Aparat Central: 
l după finalizarea operațiunilor de 

dis tilare și denaturare - nu mai 
târ ziu de 25 septembrie 2020, con-
form art. 5, alin 1 din OMADR 240 
/ 2020; 

l în avans - nu mai târziu de 11 sep-
tembrie 2020, conform art. 5, alin. 
4 din OMADR 240 / 2020. 
Solicitanții pot fi:  

l orice persoană juridică sau 
formele asociative ale acestora, 
autorizată pentru distilarea pro-
duselor vinicole menționate în 
partea II din anexa VII la Regula-
mentul (UE) nr. 1.308/ 2013 al Par-
lamentului European și al Consili-

ului din 17 decembrie 2013 de in-
stituire a unei organizări comune a 
piețelor produselor agricole și de 
abrogare a Regulamentelor (CEE) 
nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) 
nr. 1.037/2001 și (CE) nr. 
1.234/2007 ale Consiliului, denu-
mite în continuare vin, și care 
obțin în urma distilării acestora 
un produs cu o concen trație 
alcoolică de minimum 92% din 
volum. 
Valoarea avansului este de maxi-

mum 80% din valoarea 
corespunzătoare volumului estimat 
conform alin. (10) lit. d), din OMADR 
240 / 2020, în condițiile constituirii 
unei garanții bancare de 100% din 
valoarea avansului solicitat. 

În vederea aprobării sprijinului fi-
nanciar, solicitanții trebuie să 
îndeplinească următoarele condiții de 
eligibilitate: 

a) distileria să fie localizată pe ter-
itoriul României; 

b) să dețină autorizație valabilă la 
data începerii procesului de distilare a 
vinului și să obțină în urma acestuia 
un produs cu o concentrație alcoolică 
de minimum 92% din volum. 

Produsul rezultat în urma distilării 
vinului, pentru care se acordă sprijinul 
financiar va fi utilizat exclusiv în 
scopuri industriale, inclusiv în scopuri 
de dezinfectare sau farmaceutice, sau 
în scopuri energetice, astfel încât să se 
evite denaturarea concurenței. 

Volumul minim de vin ce poate 
face obiectul cererii de plată este de 
10 hl.  

Este eligibil pentru sprijin financiar 
în cadrul măsurii de distilare a vinului 
în situații de criză doar vinul produs 
pe teritoriul României. 

Sprijinul financiar se acordă pentru 
categoriile de vin cu denumire de orig-
ine controlată (DOC), indicație 
geografică (IG) și vin varietal. 

Valoarea sprijinului plătit distila-
torului este stabilită la 4,63 lei/litru de 
vin cu denumire de origine controlată 
(DOC), indicație geografică (IG) și 
3,65 lei/litru vin varietal, care va fi 
distilat. 

Costurile eligibile pentru sprijin 
cuprind costul vinului, costul trans-
portului vinului către distilerie și cos-
tul distilării vinului în cauză. 

Plățile se finanțează integral din 
Fondul European de Garantare 
Agricolă (FEGA), prin Agenția de 
Plăți și Intervenție pentru Agricultură, 
în lei. 

Plata sprijinului se face până la 
data de 15 octombrie 2020.  

Versiunea în vigoare a ghidului so-
licitantului și legislația aferentă poate 
fi consultată pe site-ul 
www.apia.org.ro, accesând link-ul: 
http://www.apia.org. ro/ro/directia-
masuri-de-piata/viti-vinicole/distilare-
vin-in-situatii-de-criza-anul-2020. 

 
Serviciul Relaţii cu  

Publicul şi Comunicare
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La începutul lunii septembrie, la se-
diul Federației Romane de Fotbal au 
fost afișate seriile Ligii a III-a. Așa cum 
era de așteptat, Știință Miroslava se vă 
afla în prima serie, alături de următoa-
rele 9 echipe:  
l BOTOȘANI 

Dante Botoșani  
l SUCEAVA 

Foresta Suceava  
Somuz Fălticeni  
Bucovina Rădăuți  

l NEAMȚ  
Ceahlăul Piatra Neamț  
Bradu Borca  

l IAȘI  
CSM Pașcani 
Știința MIROSLAVA  

l VASLUI 
Hușana Huși  
Sporting Juniorul Vaslui  

La finalul jocurilor din sezonul 
competițional 2020-2021 în sistem tur-
retur, primele 2 formații vor juca un 
baraj cu primele 2 echipe din seria 2, 
unde regăsim formații precum CSM 
Bacău, CSM Focșani, SC Otelul Galați 
sau Dacia Unirea Brăila.

10 echipe din 5 judeţe în Liga a treia

Victorie uriașă a Știinţei Miroslava la Suceava!
Deși au avut poate cel mai greu în-

ceput de campionat din întreagă serie, 
băieții antrenați de Cristi Popovici au 
reușit să facă un meci mare și au câștigat 
la Suceava, duminică, 13 septembrie, în 
fața celor de la Foresta, principalul con-
tra-candidat la promovarea în liga se-
cunda. Alb-albaștrii au început cu Turiță, 
Bacanamwo, Asofiei, Benchea, Ichim, 
Martinescu, Florean, Nemțanu, Unghi-
anu, Savoaia și Sandu, în timp ce Dorin 
Goian a trimis în primul 11 pe Zvoron-
ciuc, Sumanariu, Celeadnic, Druga, 
Visinar, Stanescu, Sahlean, Ungurianu, 
Nechită, Marin și Martin. 

Meciul a început în forță pentru trupa 
din Uricani, la prima fază Florean 
trimițând mingea în transversala cu un 
șut de la 25 de metri, care mai apoi s-a 
lovit de bara laterala și a căzut pe linie 
conform tușierului, moment în care 
întreagă banca și tribuna (întrucât rez-
ervele conform protocolului FRF trebuie 
să stea în tribuna, în spatele băncilor de 
rezerve) au explodat și au cerut gol val-
abil pentru Miroslava. La imediat 
următoarele doua faze, Sandu și Ichim 
au ocazii mari, primul trimițând un șut 
de la 25 de metri respins de portarul 
sucevean în corner, iar Ichim trimite cu 
capul puțin peste poarta după lovitura de 
la colt executata de Florean. 

Întâlnirea s-a echilibrat, până în min-
utul 26 când Sandu centrează de pe 
dreapta în careu până la Bacanamwo. 
Cel din urma pasează la Nemțanu care 
are un șut de zile mari, preluare și șut, 
direct în plasa laterala și deschide scorul 
pentru Miroslava. Jocul a rămas unul 
foarte solicitant și dur, ambele echipe 
dorindu-și cele trei puncte, gazdele 
ratând alte doua ocazii prin Marin și 
Martin care au trimis cu capul mult peste 
poarta apărată de Turiță. Cu 2 minute 
înainte de finalul primei parti, Martin 
șutează din întoarcere de la 16 metri și 
nimerește bara, faza se stinge, iar scorul 
la pauza a rămas 0-1. 

Imediat de la reluarea reprizei secunde, 
sucevenii obțin o lovitura libera de la 30 
de metri. Druga trimite în careu până la 
Martin care reia la coltul lung pentru 1-1. 
În minutul 52, Bacanamwo vede un 
cartonaș galben, care avea să conteze 
enorm mai tărziu, iar la 3 minute distanta 
Unghianu obține un penalty transformat 
cu ușurință de Sandu care duce Știință iar 
în avantaj, scor 1-2. La 11 minute de la 
primul galben, Joel îl vede și pe al doilea, 
iar alb-albaștrii au rămas în 10 pentru ul-
tima jumătate de ora. 

Lașați în 10 oameni și cu o apărare 
excelența, Știință a jucat chiar mai bine, 

fundașii centrali Asofiei și Ichim 
reușind să-și anihileze perfect adver-
sarii, iar sucevenii n-au mai reușit să se 
apropie de careul nostru și nu i-au mai 
pus mari probleme portarului Turiță. 
Până la final au mai intrat pe rand 
Asavoaei, Bordeianu, Kenneth și Pipoș 
(5 schimbări în 3 ture fiind valabile în 
acest sezon). În minutele 79, 87 și 89, 
Bordeianu are 3 ocazii mari, prin 3 con-
tra-atacuri ale Științei, însă mingea pe 
care scria scorul de 1-3 nu intra în 
poarta. 

La doar câteva momente după ce cen-
tralul Apetrei indica 5 minute de prelun-

gire, o minge șutată de la 16 metri îl 
lovește în mana pe Ichim, iar arbitrul 
fluiera 11 metri pentru Suceava, moment 
în care jucătorii lui Popovici se 
prăbușesc la pământ. A fost momentul 
de aur a portarului Jan Turiță care inter-
vine excelent și parează șutul trimis de 
la punctul cu var de căpitanul sucevean 
Druga, iar Știință pleacă cu toate cele 3 
puncte puse în joc de la Suceava. 

Pentru alb-albaștrii urmează o pauza 
până luni când vor relua antrenamentele 
pentru duelul de sâmbăta de la Dorohoi 
împotrivă nou-promovatei Dante 
Botoșani. 


