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Aho! Aho! Sfârșit de An, 
Lasă-ne să respirăm  
Fără mască și Covid 
Făr-alegeri și partid! 
Iar de anul viitor  
Să ne umplem doar de spor, 
Investiții și proiecte 
Dan Niță să le respecte  
C-a ieșit din nou primar 
Miroslava e pe val. 
 
Ia mai mânați măi  
Și sunați din zurgălăi  
Hăăăăi… hăăăiii…. 
 
Anule 2020, 
Nu ne pasă dacă pleci 
Tare rău ai fost cu noi, 
Ne-ai închis doi câte doi, 
Cu provizii de război. 
Hârtie, ulei, făină, 
Pentru vremea ce-o să vină! 
Doar nouă la primărie 
Ne-ai adus o bucurie, 
Și ne-ai pus în izolare 
Acasă doar cu mâncare 
Și salariu-n continuare. 
Fără acte, documente, 
Cetățenii să le-aștepte! 
Că lucrăm doar pe e-mail, 
Tare greu mai e cu el. 
Ne ia timp din Solitaire. 
 
Ia mai mânați măi  
Și sunați din zurgălăi… 
Hăiii… Hăiii… 
 
Du-te Anule-n viteză  
C-au venit să ne salveze, 
De Covid să ne trateze, 
Cei mai nou aleși locali 
Pe Facebook tare vocali 
Care se vroiau primari. 
Tineri, țanțoși și sfătoși 
Dar la voturi nu prea groși, 
Oameni noi din USR 
Ce fac opoziție,  
La toate și la orice: 
La Cer fiindcă e albastru, 
La Soare fiindcă e astru, 
La Iarbă fiindcă e verde, 
La oricine nu îi crede. 
 
Și-au promis autonomie,  

Valea - Adânc-a lor să fie 
C-or să demoleze blocuri 
Pentru case să dea locuri,  
Străzile să le lățească 
Grădinițe noi să crească 
Din pământ din iarbă deasă 
Că de fonduri nu le pasă. 
 
Și-au mai vrut doar ne necaz, 
Libertate și-n Horpaz. 
Au promis, au criticat,  
Lumea tot nu i-a votat. 
Și primarul nu l-au dat, 
Oricât de mult au sperat. 
 
Ia mai mânați măi  
Și sunați din zurgălăi… 
Hăiii… Hăiii… 
 
Fost-a an electoral 
Și au mai rămas pe val 
Trei aleși din PSD 
Să vă spunem și de ce: 
Fost-au patru validați, 
Dar fiindcă se au ca frați, 
Se judecă și se ceartă 
Nu vor să o lase baltă  
O greșeală colosală 

Laura va da socoteală. 
Pentru cel de-al patrulea 
Că nu e cine vrea ea 
S-a ajuns la judecată 
Că au cam făcut-o lată. 
 
Ia mai mânați măi  
Și sunați din zurgălăi… 
Hăiii… Hăiii… 
 
De la PMP doar unul, 
Ce nu face pe-a nebunul 
E cuminte și tăcut 
Știe ce-are de făcut 
Milostenii, cimitire, 
Pentru partid pomenire 
Că nu a trecut de prag 
PMP- ul lui cel drag…  
 
Ia mai mânați măi  
Și sunați din zurgălăi… 
Hăiii… Hăiii… 
 
Cei mai tari sunt liberalii, 
Dup-atâtea ”represalii” 
La locale-au câștigat 
Pentru Niță nou mandat  
Și consilieri cam zece 

Spun că nimeni nu-i întrece. 
Au și-un nou viceprimar, 
Din Ciurbești un gospodar 
Nu prea știe cum stă treaba 
Peste tot în Miroslava 
Că e la-nceput de drum 
Are timp s-afle de-acum. 
Dar la anul când venim 
Informat să îl găsim! 
 
Ia mai mânați măi  
Și sunați din zurgălăi… 
Hăiii… Hăiii… 
 
În anul ce a trecut 
Parcuri noi s-au mai făcut 
Și nu doar industriale,  
De copii, cu balansoare 
Și cu garduri colorate  
Să le vedem de departe. 
S-au făcut și grădinițe 
Noi, pentru părinți cu fițe, 
Școlile s-au modernizat 
S-a turnat și mult asfalt. 
Și-am pus și de-un nou spital 
Un Institut Regional, 
Pentru boli de inimă,  
CJ-ul să ne susțină 

Ministerul să dea bani 
La anul si la mulți ani! 
 
De urat am mai ura 
Dar ni s-a uzat masca 
Nu avem nici declarații 
Lăsăm să mai ure alții. 
Să promită și să spere 
Miroslava să prospere. 
Următorul an ce vine 
S-auzim numai de bine 
Să finalizăm proiecte  
Cetățenii să n-aștepte.  
Și să ducă viață bună  
Treișpe” sate împreună. 
 
Să ne fie casa, casă,  
Să ne fie masa, masă,  
Să avem doar sănătate,  
Veselie, bunătate,  
Și la bine, și la greu,  
Cu noi fie Dumnezeu!  
Să avem mereu credință,  
Să nu știm de suferință!  
Un An Nou cu bucurii  
La bunici, părinți, copii!  
Să fim buni, frumoși, umani!  
Miroslava, La Mulți Ani! 

La mulţi ani, Miroslava!

Începând cu da ta de 4 ianuarie 2021, 
deșeurile reciclabile vor fi preluate în zile 
diferite față de deșeurile menajere. 

Pagina 6

Zile diferite 
pentru ridicarea 
deșeului menajer 

și reciclabil din 
2021În luna decembrie s-au 

finalizat lucrările la trei 
noi locuri de joacă la ni -
velul comunei, la care se 
adaugă și locul de joacă 

construit de către asoci -
ația AMA Zâmbet de Co -
pil din incinta grădiniței 
Horpaz.  

Detalii în pagina 5

Patru noi locuri 
de joacă în 

comună
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Reunit în ședință de lucru „de 
îndată“ în ziua de 4 noiembrie 
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. 202 privind alegerea 
președintelui de ședință al Consiliului 
Local al comunei Miroslava, județul Iași 
pentru perioada noiembrie 2020-ianuarie 
2021 

l Hotărârea nr. 203 privind alegerea vi-
ceprimarului comunei Miroslava, județul 
Iași 

l Hotărârea nr. 204 privind organizarea 
comisiilor de specialitate ale Consiliului 
Local Miroslava, județul Iași 

 
Reunit în ședință de lucru 
ordinară, în 26 noiembrie 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.205 privind aprobare Re-
gulamentului de Organizare și 
Funcționare a Consiliului Local al comu-
nei Miroslava, județul Iași. 

l Hotărârea nr.206 privind modificarea 
și completarea Anexei nr.1, Anexei nr.2 
la Hotărârea Consiliului Local Miroslava 
nr.88/30.04.2020 privind aprobarea 
STUDIULUI DE FEZABILITATE pen-
tru: „Proiectul regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă și apă uzată în 
județul Iași, în perioada 2014-2020“, 
precum și a indicatorilor tehnico-econo-
mici ai proiectului. 

l Hotărârea nr.207 privind desemnarea 
reprezentantului legal al Unității Admi-
nistrativ-Teritorială comuna Miroslava, 
județul Iași și al înlocuitorului/înlocuito-
rilor acestuia în Adunarea Generală a 
Asociației Regionale a Serviciilor de 
Apă Canal Iași (ARSACIS) Iași. 

l Hotărârea nr.208 privind desemnarea 
reprezentantului legal al Unității Admi-
nistrativ-Teritorială comuna Miroslava, 
județul Iași și al înlocuitorului/înlocuito-
rilor acestuia în Adunarea Generală a 
Asociației de Dezvoltare Intercomuni-
tară pentru Salubritate ADIS Iași. 

l Hotărârea nr.209 privind acordarea 
unor facilități fiscale la nivelul Unității 
Administrativ-Teritorială comuna Miro-

slava, reglementate de articolul 15 din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului 
nr.181/2020 privind unele măsuri fiscal-
bugetare, pentru modificarea și comple-
tarea unor acte normative, precum și 
pentru prorogarea unor termene. 

l Hotărârea nr.210 privind achiziționarea 
unei cantități de 70 mc de material lem-
nos în vederea acordării unui sprijin pen-
tru încălzirea locuinței în perioada sezo-
nului rece 2020-2021 persoanelor și/sau 
familiilor aflate în situații de risc din co-
muna Miroslava. 

l Hotărârea nr.211 privind aprobarea 
Proiectului tehnic nr.25/2020 și a indica-
torilor tehnico – economici pentru obiec-
tivul de investiție : «Extindere sistem de 
alimentare cu apă potabilă în satele Pro-
selnici, Ciurbești,Valea Adâncă, Balciu 
din comuna Miroslava, județul Iași ». 

l Hotărârea nr.212 privind desemnarea 
reprezentanților Consiliului Local Miro-
slava, județul Iași în Consiliile de 
Administrație ale unităților de învăță -
mânt de pe raza comunei Miroslava, 
județul Iași, în anul școlar 2020-2021. 

l Hotărârea nr.213 privind desemnarea 
reprezentantului Consiliului Local Miro-
slava, județul Iași în Comisia pentru E -
va luarea și Asigurarea Calității în În -
vățământul Preuniversitar al Liceului 
Tehnologic Agricol „Mihail Kogălni-
ceanu“-Miroslava, în anul școlar 2020-
2021. 

l Hotărârea nr.214 privind suplimentarea 
bugetului de venituri și cheltuieli al co-
munei Miroslava pe trim.IV 2020. 

l Hotărârea nr.215 privind reactualizarea 
Planului de acțiune pentru prevenirea și 
combaterea înzăpezirii, înghețului, alu -
necușului și alte fenomene meteorologice 
periculoase specifice sezonului rece 2020-
2021 în comuna Miroslava, județul Iași. 

l Hotărârea nr.216 privind aprobarea 
vânzării și a prețului de vânzare a tere-
nului în suprafață de 500 mp, situat în sat 
Cornești, Str. Ciprian Porumbescu nr. 
1A, identificat cu NC 77539, aparținând 
domeniului privat al comunei Miroslava, 
județul Iași, înscris în CF nr. 77539 către 
doamna CIOCÎNTĂ RAMONA-CARLA. 

l Hotărârea nr.217 privind respingerea 
plângerii prealabile formulată de către 
Stoleriu Corina-Mariana împotriva Ho-
tărârii Consiliului Local al comunei Mi-
roslava nr.160/28.08.2020. 

l Hotărârea nr.218 privind validarea mo-
dificărilor intervenite la bugetul de veni-
turi și cheltuieli al comunei Miroslava pe 
trim.IV 2020, dispuse prin dispoziția pri-
marului comunei Miroslava, județul Iași 
nr.349/23.10.2020. 

l Hotărârea nr.219 privind modificarea 
și completarea inventarului domeniului 
privat al comunei Miroslava, județul 
Iași. 

l Hotărârea nr.220 privind modificarea 
și completarea Organigramei și a Statu-
lui de funcții la nivelul Unității Adminis-
trativ-Teritorială comune Miroslava, ju -
dețul Iași, ca urmare a reorganizării com-
partimentului Viceprimar și a înfiin țării 
în cadrul structurii a unui post de natură 
contractuală. 

l Hotărârea nr.221 privind modificarea 
și completarea Hotărârii Consiliului 
Local al comunei Miroslava nr.167/ 
28.08.2020. 

l Hotărârea nr.222 privind încheierea 
unui Act adițional la contractul de con-
cesiune nr.7644/31.03.2014, încheiat 
între comuna Miroslava și S.C. LUCI-
MAR S.R.L., în sensul modificării și 
completării obiectului contractului. 

l Hotărârea nr.223 privind aprobarea 
PROTOCOLULUI DE ASOCIERE, în 
vederea realizării obiectivului de 
investiții: „Institutul Regional de Medi-
cină Cardiovasculară Iași“. 

l Hotărârea nr.224 privind aprobarea 
achiziționării de către Unitatea Adminis-
trativ-Teritorială comuna Miroslava a 
serviciilor de consultanță juridică pentru 
autorizarea contractării unui nou credit 
în limita gradului de îndatorare și reali-
zarea formalităților legale aferente nor-
melor și procedurilor în vigoare privind 
formarea și comunicarea documentații -
lor în cadrul procedurilor de notificare a 
Comisiei de Autorizare a Împrumuturi-
lor Locale CAIL. 

l Hotărârea nr.225 privind rectificarea 
bugetului de venituri și cheltuieli pentru 

anul 2020 al S.C. SERVICII PUBLICE 
MIROSLAVA S.R.L., cu sediul social în 
sat Balciu, str. Principală nr.2A, comuna 
Miroslava, județul Iași.  

l Hotărârea nr.226 privind modificarea 
și completarea Anexei nr.1 la Hotărârea 
Consiliului Local al comunei Miroslava 
nr.41/28.02.2020 privind Organigrama 
societății Servicii Publice Miroslava 
S.R.L. 

l Hotărârea nr.227 privind aprobarea, în-
cepând cu data de 01 decembrie 2020, a 
tarifelor orare pentru utilajul-autoutili-
tară marca JUMPER BENA CABINA 
DUBLA aflat în proprietatea și adminis-
trarea societății Servicii Publice Miro-
slava S.R.L.  

l Hotărârea nr.228 privind aprobarea 
concesionării prin licitație publică des-
chisă a 35 loturi de teren aparținând do-
meniului privat al comunei Miroslava, 
situate în sat Cornești-T72, T74, T75 și 
sat Ciurbești-T78, pentru construire 
locuințe de către tineri din comuna Mi-
roslava și de către specialiști care își 
desfășoară activitatea pe raza comunei.  

l Hotărârea nr.229 privind trecerea în 
domeniul public al comunei Miroslava, 
județul Iași, a terenului în suprafață de 
7506 m.p., cu denumirea Drum vicinal 
De 615, situat în intravilan extins con-
form PUG satele Brătuleni și Uricani și 
extravilan comuna Miroslava, amplasat 
în tarlaua 14, parcela De 615. 

l Hotărârea nr.230 privind constatarea 
încetării de drept, prin demisie, a man-
datului de consilier local al domnului 
Drăghici Dan, precum și vacantarea lo-
cului de consilier local în cadrul Consi-
liului Local al comunei Miroslava, 
județul Iași.

Hotărâri ale Consiliului Local  
Miroslava din luna noiembrie 2020

Datele înregistrate la Oficiul de Stare Civilă în luna noiembrie 2020
În luna noiembrie 2020, la 
Oficiul de Stare Civilă al 
Comunei Miroslava s-au 
înregistrat un număr de 3 
certificate de căsătorie, 3 
certificate de naștere și 12 
certificate de deces, astfel: 

Căsătorii 
l Ionel Narcis Florin și Sandu 

Petronela – Daniela 
l Tunză Gelu și Dascălu Florentina – 

Dumitrina 
l Chersan Alexandru – Vasile și Odae 

Manuela - Petronela 

Naşteri 
l Apostol Ana – Dezire 
l Caraniov Andrei 
l Canariova Susanna 

Decese 
l Huțanu Floarea, 92 ani 
l Sălceanu Marian, 58 ani 
l Alupoaei Ioan, 77 ani 
l Petrică Neculai, 94 ani 
l Toditiță Mircea, 64 ani 
l Sandu Levediu, 92 ani 
l Brașoveanu Silvia, 92 ani 
l Fluierariu Ioan, 86 ani 
l Dodoloi Vasile, 79 ani 
l Porască Vasile, 80 ani 
l Chiroașcă Natalia, 82 ani 
l Ungureanu Vasile, 79 ani
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„Singura cale de a prezice  
viitorul este să îl construiești“ 

Peter Drucker 
 

În luna decembrie 2020, în 
ședința ordinară a Consiliului 
Local Miroslava s-a aprobat 
trecerea, în condițiile legii, a 
terenului în suprafață de 12 ha, 
aparținând domeniului public al 
comunei Miroslava, intravilan 
sat Brătuleni, conform Planului 
Urbanistic General, situat în 
tarlaua 16, număr cadastral 
85724, din domeniul public al 
comunei Miroslava, județul Iași 
și administrarea Consiliului 
Local al comunei Miroslava în 
domeniul public al Județului Iași 
și administrarea Consiliului 
Județean Iași, în vederea 
construirii Institutului Regional 
de Medicină Cardiovasculară în 
comuna Miroslava, județul Iași 
prin fonduri nerambursabile.  

 
Protocolul de Asociere încheiat în 

luna noiembrie a.c. între Ministerul 
Sănătății, UAT Județul Iași – Consiliul 
Județean Iași, Institutul de Boli Cardio-
vasculare „Prof. Dr. George I.M. Geor-
gescu“ Iași (IBCV Iași) și UAT Co-
muna Miroslava, județul Iași prevede 
inițierea, susținerea, dezvoltarea și im-
plementarea proiectului „Institutul 
Regional de Medicină Cardiovascu-
lară Iași“. Liderul asocierii va fi Con-
siliul Județean Iași, care va fi și solici-
tantul finanțării nerambursabile prin 
Planul Național de Redresare și 
Reziliență (PNRR). PNRR este docu-
mentul strategic al României care fun-
damentează prioritățile de reformă și 
domeniile de investiții la nivel național 
pentru instituirea Mecanismului de Re-
dresare și Reziliență (MRR) care este 
în consultare publică până pe 31 de-
cembrie 2020. OUG nr. 155 din 3 sep-
tembrie 2020 privind unele măsuri pen-
tru elaborarea Planului național de re-
lansare și reziliență necesar României 
pentru accesarea de fonduri externe 
rambursabile și nerambursabile în ca-
drul Mecanismului de redresare și 
reziliență, cu completările și modifici-
cările ulterioare, reglementează moda-
litatea de obținere a fondurilor neram-
bursabile. 

„Este o zi frumoasă pentru noi 
având în vedere că semnăm acest pro-
tocol de asociere – o nouă speranță în 
edificarea unui Institut Regional de 
Medicină Cardiovasculară la Iași, dat 
fiind faptul că cetățenii acestei zone ai 
țării, o treime dintre locuitorii Româ-
niei, sunt privați de accesul nelimitat la 
servicii medicale de înaltă performanță 
de medicină cardiovasculară. Noul spi-
tal va asigura locuri de muncă pentru 
medicii, cadrele medii și cele cu înaltă 
calificare din această zonă a țării, 
absolvenți ai UMF Grigore T. Popa 
Iași, va permite și stimula întoarcerea 
în țară a multor specialiști români care 
activează în străinătate“, a declarat 
dr. Grigore Tinică, manager al Institu-
tului de Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. 
George I.M. Georgescu“, la semnarea 

protocolului, care a avut loc în prezența 
ministrului sănătății la Iași. 

Pe suprafața de teren pusă la 
dispoziție de Consiliul Local Miroslava 
se va construi un spital nou și modern, 
unic în Europa de Est în ceea ce 
privește noile specialități medicale. Va 
fi un Holding de clinici care vor con-
cura la tratamentul bolilor cardiovascu-
lare, al recuperării cardiologice, pre-
cum și alte activități conexe. Următoa-
rele clinici vor fi unice în România: Cli-
nica de chirurgie cardiacă infantilă; 
Clinica de Îngrijiri Paliative Cardio-
vasculare; Clinica de Insuficiență Car-
diacă, Asistare Hemodinamică și Tran -
splant; Clinica de Terapii Endovascu-
lare; Clinica de Cardiologie Fetală, 
Neonatologie și Malformații Cardiace 
Critice; Clinica de Electrofiziologie și 
Aritmologie; Clinica de Angiologie, 
Flebologie și Limfologie; Departamen-
tul de Cercetare aplicată și Studii Me-
dicale. Aparatura preconizată a fi folo-
sită reprezintă o opțiune de dotare cu 
paturi și aparatură de ultimă generație 
la nivelul anului 2025 cu perspectivă 
pentru 30-50 de ani. Ea va fi optimizată 
de către proiectantul de specialitate, 
conform celor mai moderne standarde 
internaționale ale spitalelor de profil. 
Institutul va fi un centru medical care 
va concura cu institute similare din 
lume: Cedars – Sinai Medical Center, 
Berlin Heart Center, Deutsches Her-
zzentrum, Berlin, Mayo Clinic, Cleve-
land Clinic. 

Execuția construcției și dotarea spi-
talului are o valoare estimată de apro-
ximativ 300 milioane euro, jumătate 
din această sumă ar putea să vină din  
PNRR și diferența din alocații de la bu-
getul de stat și/sau împrumuturi de la 
Banca Europeană de Investiții. Trans-
ferul terenului către Consiliul Județean 
Iași și realizarea documentației tehnico-
economice de către liderul asocierii 
este prima etapă în realizarea acestui 
proiect. Urmează depunerea cererii de 
finanțare nerambursabilă prin Ministe-
rul Fondurilor Europene. Județul Iași va 
intra într-o competiție națională și va 
urma parcursul unui proiect cu 
finanțare europeană.  

Terenul pus la dispoziția proiectului 
este pe teritoriul comunei Miroslava, 
județul Iași, are o suprafață de 12 ha și 
este localizat în satul Brătuleni, în apro-
pierea parcului industrial. Terenul are 
acces direct la șoseaua de centură a mu-
nicipiului Iași și are acces facil pentru 

toți potențialii pacienți din Regiunea 
Nord-Est (cu acces la Drumul Euro-
pean 85 și Drumul Județean 248A). De 
asemenea, în zonă nu sunt restricții 
pentru realizarea unui heliport, necesar 
unui spital cu standarde la nivel euro-
pean. Locația propusă poate fi un punct 
de atracție pentru cetățenii Republicii 
Moldova și Ucraina. 

Construcția unui sediu nou, dedicat 
Institutului de Boli Cardiovasculare 
Iași se impune prin necesitatea deservi-
rii populației cu afecțiuni cardiovascu-
lare provenite dintr-un areal geografic 
vast, respectiv întreaga regiune a Mol-
dovei (5,5 milioane locuitori), reduce-
rea numărului de copii și adulți care ac-
cesează anual la formularele E112, scă-
derea cheltuielilor logistice legate de 
transportul pacienților către alte centre 
de specialitate și a sumelor decontate 
către instituții private. Obiectivul major 
al demersului vizează reducerea 
mortalității persoanelor cu afecțiuni 
cardiovasculare din teritoriul Moldovei 
care, în momentul de față, sunt obligate 
să se adreseze altor centre, asistență 
medicală din țară și străinătate. Acest 
proiect va conduce la dezvoltarea zonei 
și promovarea comunei Miroslava la 
nivel național și internațional și 
creșterea veniturilor proprii la bugetul 
comunei Miroslava, județul Iași. 

IBCV deservește o populație prove-
nită dintr-un areal geografic corespun-
zător celor 8 județe din Moldova fiind 
unicul centru european arondat unui 
număr atât de mare de locuitori. Ur-
mare incendiului puternic din anul 
2018 activitatea Institutului de Boli 
Cardiovasculare din Iași a fost oprită 
producându-se pagube materiale im-
portante, blocul operator al IBCV a fost 
inundat și declarat inutilizabil. Conco-
mitent, au mai fost inundate spațiile 
destinate Unității de Supraveghere și 
Tratament Avansat al Pacienților Car-
diaci Critici, secția ATI aferentă sălii de 
operații de la clinica de urologie și dia-
liza de la clinica de nefrologie a Spita-
lului „Dr. C.I. Parhon“. De asemenea, 
Direcția de Sănătate Publică Iași (DSP) 
a dispus direcționarea bolnavilor din 
această zonă către centre similare din 
București, Cluj-Napoca, Târgu Mureș 
și Timișoara. După nefericitul eveni-
ment, deși întreaga echipă a institutului 
a depus eforturi foarte mari de organi-
zare în vederea reluării în cel mai scurt 
timp a activității, autoritățile locale și 
centrale alături de reprezentanții 

instituției au concluzionat că în urma 
pagubelor produse de incendiu se im-
pune construirea unui nou spital cel 
afectat neputând fi folosit la capacitatea 
maximă necesară zonei Moldovei. În 
aceea perioadă conducerea spitalului și 
tot personalul medical au făcut eforturi 
supraomenești pentru a salva viața mul-
tor pacienți lucrând în cele mai grele 
condiții. 

Eforturile comune ale primăriei Mi-
roslava, IBCV Iași și Consiliului 
Județean Iași, pe de o parte, și întâlni-
rile de lucru de la Ministerul Sănătății 
și Ministerul Fondurilor Europene, de 
de altă parte, au condus la conturarea 
proiectului de realizare a unui Institut 
Regional de Boli Cardiovasculare cu 
locația la Miroslava.  

În această toamnă, vice-premierul 
Raluca Turcan, ministrul fondurilor eu-
ropene Ioan Marcel Boloș, ministrul 
sănătății Nelu Tătaru, președintele Con-
siliului Județean Iași Costel Alexe, ma-
nagerul IBCV Grigore Tinică și prima-
rul comunei Miroslava Dan Niță au vi-
zitat amplasamentul viitorului spital și 
au stabilit pașii care urmează pentru 
realizarea proiectului.  

„Acest proiect va fi depus spre 
finanțare nerambursabilă de liderul de 
proiect prin instrumentului de finanțare 
«Mecanismul de redresare și 
reziliență» și în completare din surse 
alocate de la bugetul de stat și/sau îm-
prumuturi externe. Conform protocolu-
lui de asociere, noi vom elabora Planul 
Urbanistic Zonal și vom realiza cu ma-
ximă celeritate și responsabilitate toate 
obligațiile care ne revin: asigurarea 
utilităților, branșamente, căi de acces, 
etc. Suntem onorați și bucuroși că vom 
avea în comuna noastră o investiție de 
asemenea calibru și îi mulțumesc pe 
această cale prof. dr. Grigore Tinică 
pentru entuziasmul și dedicarea acor-
dată proiectului. Mulțumesc consilieri-
lor locali că au susținut ideea încă de 
la început și, mai apoi, au realizat 
importanța proiectului. Acest Institut 
va salva mii de vieți, de la nou-născuți 
la persoane vârstnice“, a declarat Dan 
Niță, primarul comunei Miroslava. 

IBCV Iași este unicul centru din re-
giunea Nord-Est a României care oferă 
servicii de chirurgie cardiovasculară 
adulți, tratament chirurgical și inter -
vențional al malformațiilor cardiace 
congenitale la copii și adulți, tratament 
endovascular al maladiilor aortei 
(EVAR – EndoVascular Aortic Repair) 
și stenozei aortice (TAVI – TransAortic 
Valve Implantation), electro  fiziologie și 
implantare de dispozitive cardiace, tra-
tament intervențional al fibrilației 
atriale, de unde derivă necesitatea ex-
tinderii și modernizării actualei clădiri. 
În acest moment, IBCV Iași are urmă-
toarea structură: Secția Clinică de Car-
diologie Medicală, Unitatea de terapie 
intensivă coronarieni; Secția clinică 
chirurgie cardiovasculară; Secția anes-
tezie terapie intensivă; Centrul de pri-
mire urgențe de specialitate; Laborator 
de analize medicale; Laborator explo-
rări funcționale invazive; Laborator 
explorări funcționale neinvazive; Labo-
rator anatomie patologică; Laborator 
radiologie și imagistică medicală; Cen-
trul de cercetare și tratament invaziv al 
fibrilației atriale; Ambulator integrat.

Investiție majoră la Miroslava:  

Institutul Regional de Medicină Cardiovasculară
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În perioada 09 – 22 decembrie 2020 
consilierul local Cristina Rotărescu în 
colaborare cu Serviciul de Asistență 
Socială din cadrul Primăriei 
Miroslava au desfășurat acțiunea 
caritabilă Fii și tu Moș Crăciun! 

Cadourile au fost adunate până pe 
data de 20 decembrie, sigilate, frumos 
împachetate și etichetate cu numele 
copilului apoi distribuite celor înscriși 
în lista moșului.  

„Fii și tu Moș Crăciun și alege să 
oferi bucurie copiilor din familiile de-
favorizate din Miroslava! 

Crăciunul este fără nici o îndoială 
sărbătoarea preferată a tuturor copi-
ilor. Copii mei în fiecare an își 

pregătesc cu mare atenție scrisorile 
pentru Moș Crăciun, după care mă 
stresează zile întregi cu întrebări de 
genul: «Ai pus scrisoarea la Poștă? 
Oare a ajuns scrisoarea mea la 
timp?» Așa se întâmplă în familia 
mea. Și de fiecare dată mă îndu -
ioșează inocența, entuziasmul si bucu-
ria care li se citește în priviri atunci 
când vorbim despre Moș Crăciun. Da, 
știu, am o familie minunată iar copii 
mei sunt foarte norocoși - ei chiar își 
permit să viseze! 

Există însă copii care nu au 
sărbătorit niciodată Crăciunul așa 
cum se cuvine, există copii care nu au 
cunoscut magia sărbătorilor de iarnă. 

Tocmai de aceea ne propunem să 
oferim și copiilor din familiile 
nevoiașe din Miroslava posibilitatea 
de a-și pregăti scrisoarea către Moș 
Crăciun. Cu ajutorul Departamentu-
lui de Asistență Socială din cadrul 
Primăriei Miroslava am identificat 60 
de copii din familiile defavorizate din 
comuna noastră- au fost incluși în 
listă și copii de la Centrul de zi 
Cornești. Fiecare din acești copii a 
pregătit cu mari emoții și mult entuzi-
asm Scrisoarea pentru Moș Crăciun- 
au trecut acolo dorințe simple de 
copii- un joc, o bluză, niște creioane, 
etc. Alătură-te campaniei noastre și 
Fii și tu Moș Crăciun pentru o zi ! Vei 

primi o scrisoare cu dorințele de 
Crăciun ale unui copilaș și vei avea 
astfel șansa de a dărui speranță și bu-
curie.“ așa suna anunțul publicat de 
doamna Cristina Rotărescu, o mămică 
inimoasă din comunitatea noastră. 

„Avem o comunitate foarte fru -
moasă de oameni generoși iar noi 
împreună putem împlini visele celor 
60 de copii, împreună putem umple 
sacul Moșului cu daruri, împreună 
putem aduce magia sărbătorilor în su-
fletele copiilor din familiile defa-
vorizate!“ este crezul de la care a por-
nit această idee. 

Mulțumim tuturor donatorilor și 
urăm Sărbători fericite tuturor!

Campania caritabilă „Fii și tu Moș Crăciun!“

Monument al eroilor ridicat 
la Școala din Miroslava

În luna decembrie prin bunăvoința 
celor doi inițiatori, prof. Cezar Cioran 
și ing. Leonard Constantin Stafie, cu 
sprijinul Asociației Iași Detectează, în 
curtea Școlii Colonel Constantin 
Langa din Miroslava a fost ridicat un 

Monument dedicat Eroilor Neamului. 
Monumentul are menirea de a ne am-
inti de cei care au luptat pentru între-
girea neamului în cele două războaie 
mondiale și de a le menține vie am-
intirea.

Redactor șef: Mihaela Vechiu 
Tipografie: Adevărul Holding SA 
Telefon: 0731663484 
Email: ziar@primariamiroslava.ro 
ISSN: 2601 - 3568 
www.primariamiroslava.ro
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Dezvoltat de către primăria comunei 
Miroslava, județul Iași care este și prin-
cipalul acționar, Parcul Industrial 
administrează în prezent o suprafață de 
71,64 ha, teren situat în proximitatea 
fabricii BorgWarner (fosta Delphi) și în 
spate la SC Antibiotice SA Iași, fiind 
cel mai mare parc industrial din zona 
Moldovei. Obiectivul principal al Par-
cului Industrial de la Miroslava este 
atragerea de investitori mari, atât din 
mediul de business din Iași, cât și din 
alte zone din țară sau străinătate. În 
2019, parcul industrial din Miroslava 
și-a consolidat poziția de lider în zona 
de administrare a platformelor industri-
ale din județul Iași reușind la finalul an-
ului 2019 să aibă un grad de ocupare de 
aproape 100% pentru parcul industrial 
I și peste 40% pentru parcul industrial 
II. Tot la finalul anului 2019, primii 
zece rezidenți ai Parcului Industrial și-
au început deja activitatea de producție. 
De asemenea, alte zeci de societăți, fie 
au început deja lucrările de construcție 
a halelor industriale cu destinația de 
spații de producție sau logistice, fie 
sunt în stadii avansate de avizare în 
vederea obținerii autorizației de con-
struire.  

În prezent, în Parcul Industrial 
Miroslava există un număr de aproape 
70 de companii care au statutul de rezi-
dent. Valoarea totală a investițiilor asu-
mate de rezidenții care au contracte 
semnate se ridică la aproape 100 mil-
ioane euro, investiții care vor genera 
aproximativ 2.500 de locuri de muncă. 
Este practic una dintre cele mai impor-
tante investiții făcute pe teritoriul 
județului Iași după revoluție. De 
menționat este faptul că, valoarea totală 
a investițiilor prognozate pentru cele 
două parcuri industriale, după ce și cel 
de-al doilea parc va avea grad de ocu-
pare maxim va depăși 150 milioane 
euro și vor genera aproximativ 4000-
4500 noi locuri de muncă.  

Parcul Industrial Miroslava a devenit 
atractiv pentru mari firme din 

străinătate și chiar s-a reușit 
performanța să câștige investitori în 
fața parcurilor industriale mari, precum 
cele din Cluj sau Oradea și acesta este 
un sentiment de mare împlinire. Dintre 
rezidenții Parcului Industrial Miroslava 
menționăm firme fanion la nivelul 
județului Iași precum grupul de firme 
Electra, cel mai mare producător român 
de interfoane și produse electronice de 
securitate care își va muta la Miroslava 
toate cele trei fabrici. De asemenea, vor 
activa firme din domeniul farmaceutic, 
precum Fildas Trading, unul dintre cei 
mai mari distribuitori de medicamente 
din România care își vor construi la Iași 
o bază logistică cu o investiție de 
aproximativ trei milioane euro. Tot în 
domeniul farmaceutic se va deschide o 
fabrică de medicamente aparținând 
grupului Fiterman Pharma și un depozit 
și un centru de producție de medica-
mente veterinare dezvoltat de către 
Vetro Solutions. 

MENNEKES producătorul german 
care lucrează cu clienți precum Tesla, 
Jaguar sau Mercedes, a decis să 
investească și să construiască o nouă 
fabrică de cabluri de încărcare a 
mașinilor electrice în parcul industrial 
II de la Miroslava. Este cel mai mare 
investitor străin din parcul industrial II 
și, la momentul respectiv, Miroslava a 
concurat cu parcurile industriale din 
Cluj și Oradea. 

Producătorul german de echipa-
mente electrice și electronice Men-
nekes are operațiuni în mai mult de 90 
de țări, a investit peste 11 milioane de 
euro într-o fabrică de la zero destinată 
cablurilor de încărcare pentru mașinile 
electrice și va avea sute de angajați. A 
intrat pe piața locală prin înființarea la 
Cluj-Napoca a companiei Mennekes 
Electric S.R.L. și pentru realizarea 
acestei investiții, compania Mennekes 
Electric S.R.L a solicitat și a primit aju-
tor de stat de 17,6 milioane lei.  

În luna decembrie 2020, o delegație 
a guvernului României condusă de vi-

cepremierul Raluca Turcan și ministrul 
fondurilor europene Ioan Marcel Boloș, 
însoțiți de președintele Consiliului 
Județean Iași Costel Alexe, prefectul 
județului Iași Marian Grigoraș, vicepri-
marul comunei Miroslava Mihăiță 
Lisoschi și directorul parcului industrial 
Miroslava Dorel Codină au vizitat par-
curile industriale din Miroslava. Cu 
această ocazie au constatat că noua 
fabrică Mennekes este gata să-și 
primească noii angajați. Președintele 
Consiliului Județean Iași Costel Alexe 
a solicitat ministrului Marcel Boloș 
identificarea unei soluții sustenabile de 
finanțare europeană consistentă care să 
sprijine atragerea de investiții pe ter-
men mediu și lung în județ și care să 
contribuie la crearea unui centru re-
gional pe două componente esențiale: 
cercetare-inovare și pregătire profesio -
nală. Oficialii au anunțat conducerea 
parcului industrial și companiile viz-
itate despre garanția realizării unui 
asemenea centru, unul din cele câteva 
care se vor crea la nivel național. 

„Am revenit astăzi în zona 
industrială Miroslava de la Iași, alături 
de ministrul Marcel Boloș și de 
Președintele Consiliului Județean Iași, 
Costel Alexe, pentru a vizita compania 
Mennekes Electric, producător de ca-
bluri de încărcare a mașinilor electrice, 
care livrează produse pentru branduri 
auto renumite în toată lumea. Mennekes 
Electric, companie care a investit la Iași 
11 milioane euro, a fost primul rezident 
al celui de-al doilea parc industrial de 
la Miroslava. Ulterior, parcul a atras tot 
mai multe companii care au creat locuri 
de muncă și au contribuit la dinamica 
economiei locale. Este un bun punct de 
plecare pentru planul ambițios pe care 
îl are aici Președinte Consiliului 
Județean, Costel Alexe: acela de a dez-
volta un centru de cercetare-inovare și 
pregătire profesională duală unic în 
regiunea Moldovei“, a declarat vi-
cepremierul Raluca Turcan cu ocazia 
vizitei de lucru la Mennekes în parcul 
industrial II din Miroslava, în luna de-
cembrie 2020.

Mennekes – Un exemplu de bună practică 
în parcul industrial din Miroslava

În luna decembrie s-au finalizat 
lucrările la trei noi locuri de joacă la 
nivelul comunei, la care se adaugă 
și locul de joacă construit de către 
asociația AMA Zâmbet de Copil din 
incinta grădiniței Horpaz. 

Valoarea investiției pentru cele 
trei locuri de joacă se ridică la un 
total de 1.004.143 lei din fonduri 
proprii și din fonduri AFIR 
(Agenția pentru Finanțarea 
Investițiilor Rurale). Contractul de 
execuție s-a semnat pe data de 23 
iulie 2020 cu o durata de execuție 
de 10 luni. Astfel că finalizarea 
obiectivelor s-a efectuat cu cinci 
luni înainte de termen. În 
următoarea perioadă urmează să se 
facă recepția finală pentru cele trei 
obiective. 

Cele trei locații pentru locurile de 
joacă sunt: 
1.Horpaz – strada Nouă intersecție 

cu strada Constantin Dascălu. 

2.Valea Adâncă – strada Costea 
Vodă, lângă biserică. 

3.Miroslava – strada Olga Sturdza, 
lângă dispensar. 
Din păcate, datorită condițiilor 

pandemice actuale și în conformi-
tate cu hotărârile Comitetului 
Județean pentru Situații de Urgență 
(CJSU) și ale Comitetului Local 
pentru Situații de Urgență (CLSU) 
nu este permisă intrarea în incinta 
acestor locuri de joacă până la ame-
liorarea situației pandemice la 
nivelul comunei. 

„Ne pare foarte rău că nu putem 
deschide aceste locuri de joacă din 
cauza situației pandemice și pot 
înțelege cât de greu poate fi pentru 
un copilaș să vadă parcul, dar să 
nu poată intra. Însă, cel mai im-
portant lucru în momentul de față 
este să depășim această situație 
dificilă din punct de vedere med-
ical. O să vină și momentul în care 

ne vom putea bucura cu toții și de 
aceste locuri de joacă.“, a declarat 
Dan Niță, primarul comunei. 

Deși accesul în incinta locurilor 
de joacă este interzis, iar cetățenii 
care le folosesc pot fi amendați de 
către organele de control, sunt per-
soane care nu respectă aceste 
măsuri. Pe lângă încălcarea 
măsurilor CJSU și CLSU, cei care 
intră în incinta parcurilor nici măcar 
nu respectă regulile de funcționare 
și lasă în urma lor deșeuri și 
murdărie, așa cum se vede și din 
imaginile alăturate. 

Reprezentanții Primăriei solicită 
cetățenilor să respecte 
recomandările CJSU și CLSU și 
invită cetățenii de bună credință să 
se implice, să atragă atenția celor 
care încalcă regulile de bună 
purtare, lăsând în urma lor mizerie, 
sau să semnaleze autorităților astfel 
de încălcări. 

Patru noi locuri de joacă în comună
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Începând cu data de 4 Ianuarie 
2021, deșeurile reciclabile vor fi prelu-
ate în zile diferite față de deșeurile 
menajere. 

Pentru a crește cantitatea colectată de 
deșeuri reciclabile, pentru a crește 
gradul de conștientizare cu privire la 
importanța reciclării selective, precum 
și pentru a reduce din situațiile prin care 
se reclamă că se ridică cu aceeași 
mașină atât deșeul menajer cât și cel re-
ciclabil, primăria a convenit cu opera-
torul de salubritate ca începând cu 4 
ianuarie 2021, deșeul reciclabil să se 
ridice într-o zi diferită de deșeul mena-
jer. 

Ce se schimbă 
Colectarea deșeurilor reciclabile se 

va face la o zi dupa colectarea 
deșeurilor menajere. De exemplu, 
dacă luni se ridică deșeurile menajere, 
marți se vor ridica deșeurile recicla-
bile de la ceeași adresă. Dacă ziua 
pentru ridicarea deșeului menajer este 
vineri, atunci deșeul reciclabil se va 
ridica luni. Mai jos regăsiți programul 
pentru ridicarea deșeurilor menajere 
și reciclabile pentru anul 2021, pe 
sate. 

Cum ne impactează 
l Vor fi două zile în care va trebui să 

scoatem deșeurile la limita pro -
prietății – una pentru deșeuri mena-
jere și una pentru deșeuri reciclabile, 
la o diferență de o zi. 

l Va trebui ca fiecare dintre noi să 
selectăm deșeurile corect, iar cele re-
ciclabile să fie colectate separat de 
cele menajere, de cele vegetale, de 
sticlă și de deșeurile voluminoase 
din lemn sau metal. 

Ce rămâne neschimbat 
l Sticla se va colecta separat și se va 

depozita în containerele verzi am-
plasate în punctele de reciclare de pe 
raza comunei, ca până acum. 

l Deșeurile voluminoase din lemn și 
metal vor fi duse la un centru de 

colectare, din fonduri proprii, 
deoarece nu pot fi colectate cu 
mașina de gunoi. 

l Deșeurile vegetale trebuiesc duse la 
platforma de gunoi de grajd din ex-
travilanul satului Balciu (lângă pado -
cul de câini). Cine nu dispune de mi-
jloc de transport poate apela contra 
cost la SC Servicii Publice Miro -
slava pentru serviciile de preluare. 
Telefon de contact – 0749837930, în 
intervalul 7:30-16:00. În perioada 
următoarea, primăria intenționează 
să modifice modul de gestionare al 
deșeurilor vegetale. Cum vom avea 

informații, vi le vom aduce la cuno -
ștință. 

Regulile de colectare selectivă 
a deșeurilor din gospodărie 
Orice persoană se poate ghida după 

câteva principii simple: 
1.Dacă este murdar (are reziduuri de 

mâncare, de substanțe uleioase sau bi-
ologice) se aruncă la menajer indifer-
ent de materialul din care este făcut. 

2.Pentru eficientizare, deșeurile se 
împăturesc sau se presează. Se câștigă 
mai mult spațiu pentru depozitare. 

3.. Pet-urile (dacă nu sunt de apă) se 
clătesc înainte de a se arunca la reci-
clabil. 

4.. Sticlă - doar recipientele (borcane 
și sticle) se reciclează, restul se 
consideră deșeu menajer, chiar dacă 
sunt din sticlă. 
Pentru reguli mai detaliate se poate 

consulta tabelul de mai jos: 

Taxa de salubritate 
Începând cu luna ianuarie 2021, taxa 

de salubritate va suferi modificări – 
noua taxă va fi în cuantum de 12 lei / 
lună / persoană.

Zile diferite pentru ridicarea deșeului  
menajer și reciclabil din 2021
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În luna mai a anului curent fost sem-
nat contractul de finanțare pentru 
proiectul „Îmbunătățirea atractivită -
ții turistice prin conservarea patri-
moniului cultural și istoric“ („En-
hancing the tourist attractiveness by 
conservation of cultural and histori-
cal heritage“), proiect selectat pentru 
finanțare în cadrul Programului 
Operațional Comun România – Repub-
lica Moldova 2014 – 2020, apel pentru 
propuneri 2SOFT/2.1/111. 

Din dorința creșterii atractivității tur-
istice a zonelor din care provin, Consil-
iul Raional Călărași și Primăria Co-
munei Miroslava, au încheiat un 
parteneriat ce are ca scop principal pro-
movarea/ valorificarea patrimoniului 
cultural istoric a regiunilor din care 
provin. Relevanța proiectului „conser-
varea patrimoniului cultural și istoric 
pentru creșterea atractivității turistice“ 
se reflectă în aspectele comune ale 
raionului Călărași și ale comunei 
Miroslava, evidențiate prin istoria, 
tradițiile și obiceiurile comune ale 
regiunilor. 

Problema majoră cu care se 
confruntă astăzi ambele părți este lipsa 
valorificării potențialului cultural-is-
toric pe motiv că acțiunile întreprinse 
pentru remedierea situației sunt mici 
comparativ cu nevoile existente. Astfel, 
programul oferă posibilitatea de a crea 
cât mai multe parteneriate, pentru a 
îmbunătăți situația existentă, iar imple-
mentarea acestuia, în special în dome-
niul soft, contribuie la promovarea 
bunelor practici și la asumarea acestora 
de către alte posibile parteneriate trans-
frontaliere. 

Nevoile grupului țintă derivă din 
nevoia de a strânge mai multe 
informații despre istoria și tradițiile lo-
cale, plecându-se de la ideea că istoria 
națiunii, precum și lucrările scriitorilor 
nu sunt suficient de cunoscute de 

populația din zonele eligibile a proiec-
tului. Soluțiile problemelor identificate 
sunt organizarea unor evenimente cu 
ton cultural istoric, atât comuna 
Miroslava, cât și în raionul Călărași , 
care includ participarea grupurilor artis-
tice din ambele locații: 
l Organizarea unui eveniment de lan -

sare în raionul Călărași; 
l Organizarea unui eveniment de lan -

sare în comuna Miroslava; 
l Organizarea și desfășurarea unui 

concurs online de cântece și versuri 
de autori autohtoni (eveniment co -
mun); 

l Organizarea și desfășurarea unui 
eveniment cultural-istoric în raionul 
Călărași; 

l Organizarea și desfășurarea unui 
eveniment cultural-istoric în comuna 
Miroslava; 

l Organizarea și desfășurarea unui at-
elier de informare și educație cu 
teme cultural-istorice în raionul 
Călărași; 

l Organizarea și desfășurarea unui a -
telier de informare și educație cu 
teme cultural-istorice în comuna 
Miroslava; 

l Organizarea unui eveniment de final 
în raionul Călărași; 

l Organizarea unui eveniment de final 
în comuna Miroslava. 
Pentru realizarea evenimentelor mai 

sus menționate, în ceea ce privește co-
muna Miroslava, s-a hotărât dotarea 

Asociației Ciurbeștenii din Miroslava 
cu 40 de costume populare, respectiv 
19 instrumente și echipamente muzi-
cale, facilitându-le astfel activitatea în 
promovarea cântecului și dansului pop-
ular. Menționăm faptul că Asociația 
Ciurbeștenii colaborează cu Primăria 
Miroslava, aceasta fiind implicată în 
numeroase activități culturale din 
comună. Premisa de la care s-a plecat 
în momentul luării acestei decizii, a fost 
aceea că artiștii din cadrul Asociației 
Ciurbeștenii aparțin comunei Miroslava 
și contribuie direct la conservarea și 
promovarea culturii locale prin partici-
parea la diverse evenimente, respectiv 
la formarea noilor generații de tineri. 
l Achiziționarea a 40 de costume pop-

ulare pentru conservarea, valorifi-
carea și promovarea culturii locale 
de către artiștii Asociației Ciurbești ( 
10 costume bărbați, 10 costume 
femei, 10 costume fete și 10 costume 
băieți); 

l Achiziționarea de instrumente muz-
icale pentru artiștii Asociației 
Ciurbești (10 fluiere, 1 acordeon,1 
tambur, 1 vioară, 1bas, 1 orgă, 3 mi-
crofoane și 1 amplificator). 
În ceea ce privește raionul Călărași, 

păstrarea și valorificarea patrimoniului 
cultural și istoric se va realiza prin in-
stalarea a 6 busturi din bronz, a 3 
conducători și 3 scriitori comuni, pe 
Aleea Conducătorilor și Aleea Scriito-
rilor din centrul orașului Călărași. 
Având în vedere faptul că pe parcursul 
anului pe aceste alei se organizează 
evenimente culturale, busturile vor 
schimba aspectul aleilor,constituind o 
nouă atracție turistică și divertisment 
pentru locuitorii Călărașului. 
l Achiziționarea și instalarea a 6 bus-

turi din bronz, 3 conducători și 3 
scriitori comuni / nativi. 
În ceea ce privește bugetul proiectu-

lui, valoarea totala a acestuia este de 
94.120 euro.

Proiect cultural între raionul Călărași și comuna Miroslava 

„Îmbunătăţirea atractivităţii turistice prin 
conservarea patrimoniului cultural și istoric“
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Agenția de Plăți și Intervenție pen-
tru Agricultură (APIA) informează că 
cea de a 5-a sesiune de depunere a 
Cererilor de sprijin pentru „Schema de 
ajutor de stat „Sprijin pentru prima 
împădurire și crearea de suprafețe 
împădurite“, aferentă Măsurii 8 
„Investiții în dezvoltarea zonelor 
împădurite și îmbunătățirea viabilității 

pădurilor“, Submăsura 8.1 
„Împăduriri și crearea de suprafețe 
împădurite“ din cadrul PNDR 2014 – 
2020, se prelungește până la data de 
26 februarie 2021 (inclusiv). 

Anunțul de prelungire a sesiunii de 
depunere a cererilor de sprijin este 
publicat pe site-ul oficial al instituției 
www.apia.org.ro. 

Cererile însoțite de documentele 
specificate în Ghidul Solicitantului 
se depun la Centrele Județene 
APIA.  

Solicitantul sprijinului trebuie să 
îndeplinească condițiile prevăzute în 
schema de ajutor de stat și detaliate în 
Ghidului Solicitantului pentru schema 
de ajutor de stat aprobat prin Ordinul 

Ministrului Agriculturii și Dezvoltării 
Rurale nr. 208/2020, ghid publicat pe 
site-ul APIA, secțiunea „Măsuri de 
sprijin și IACS“, subsecțiunea 
„Măsuri delegate din PNDR“. 

 
Serviciul Relații cu  

Publicul și Comunicare

Comunicat de presă  
privind prelungirea celei de a 5-a sesiuni de depunere a Cererilor de sprijin 
pentru Schema de ajutor de stat „Sprijin pentru prima împădurire și crearea 
de suprafețe împădurite“ aferentă Măsurii 8 din cadrul PNDR 2014 – 2020

26 de proiecte în 
valoare totală de 
1.300.000 euro 

finanţaţi prin Asociaţia 
GAL Stejarii Argintii

Asociatia Grupul de Acțiune Loca -
lă Stejarii Argintii este un ONG (parte -
neriat public-privat), constituit din repre -
zentanți ai sectorului public, privat și 
civil, care a elaborat și implementează o 
Strategie de Dezvoltare Locală a teri-
toriului delimitat de suprafețele urmă -
toa relor unități administrativ-teritoriale 
din județul Iași: comuna Dumești, co-
muna Horlești, comuna Lețcani, comuna 
Mă dâr jac, comuna Miroslava și comuna 
Popești.  

Asociația GAL Stejarii Argintii este 
formată din 26 de membri reprezentanți 
ai mediului public, privat și ai societății, 
civile. 

Pe parcursul implementării Strategiei 
de Dezvoltare Locală a Asociației GAL 
Stejarii Argintii, agenți economici, fer-
mieri, unitățile administrativ teritoriale 
și organizații nonguvernamentale de pe 
teritoriul GAL au contractat 26 de 
proiecte ce însumează 1.300.000 euro. 

Asociația GAL Stejarii Argintii a con-
tractat 95,78% din suma totală finanțată 
prin programul LEADER. 

Aflată la prima accesare a programu-
lui LEADER, Asociația GAL Stejarii 
Argintii a implementat în bune condiții 
strategia de dezvoltare locală finanțată. 

Finanțarea a fost în funcție de numărul 
populației, teritoriul GAL și bonusare 
pentru că am avut anumite măsuri în 
strategie (infrastructură socială, măsură 
adresată minorităților, asociativitatea).  

Fiind un GAL constituit pe teritoriul 
a 6 unități administrativ teritoriale, 
suma finanțată nu a fost mare, dar am 
reușit să acoperim o paletă largă de 
proiecte: tineri fermieri, ferme mici, 
activități nonagricole (dotare cabinet 
stomatologic, tipografie, servicii baze de 
date, bază sportivă, service utilaje agri-
cole si electrocasnice), echipamente și 
utilaje pentru deservirea comunităților, 
teren de sport. Cu siguranță, dacă 
aveam mai mulți bani, am fi avut mai 
multe proiecte.  

Prin membrii echipei GAL, încercăm 
atragerea și altor finanțări neram-
bursabile pentru dezvoltarea teritoriului 
GAL. Curând a fost semnat contractul 
pentru finanțarea unui proiect prin fon-
duri norvegiene pentru integrarea copi-
ilor cu cerințe educaționale speciale, 
proiect în care Asociația GAL Stejarii 
Argintii este partener (vom prezenta 
informații detaliate într-un număr viitor 
al publicației) - Irina Nenerică, manager 
Asociația GAL Stejarii Argintii.


