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MENNEKES România este 
o firmă a producătorului ger-
man MENNEKES 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 in-
dustrial II de la Miroslava. Este 
cel mai mare investitor străin 
din Parcul Industrial II și, la 
momentul respectiv, Miroslava 
a concurat cu parcurile indus-

triale din Cluj și Oradea. 
Producătorul german de 
echipamente electrice și elec-
tronice Mennekes are 
operațiuni în mai mult de 90 de 
țări, a investit peste 14 mil-
ioane de euro într-o fabrică de 

la zero destinată cablurilor de 
încărcare pentru mașinile elec-
trice și hibrid și va avea sute de 
angajați. A intrat pe piața 
locală prin înființarea la Cluj-
Napoca a companiei Men-
nekes Electric S.R.L. În Eu-

ropa, pe lângă centrele de 
producție din Germania, singu-
rul centru al Grupului Men-
nekes este acesta din România, 
ridicat în Miroslava, județul 
Iași.  

Continuare în pagina 3

Mennekes România a început 
producţia de cabluri pentru 
mașini electrice la Miroslava

La începutul lunii februarie, guver-
nul României a anunțat începerea cur-
surilor școlare față în față începând cu 
semestrul al doilea al anului școlar (8 
februarie 2021). Ministrul Educației și 

cel al Sănătății – Sorin Cîmpeanu și 
Vlad Voiculescu – au prezentat condi -
țiile de deschidere a școlilor. 
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Ministerul Muncii a solicitat 
Agențiilor pentru Plăți și Inspecție 
Socială să verifice modul în care s-au 
făcut anchetele în cazul asistaților so-
cial. Astfel în toate primăriile din țară 
au loc verificări ale dosarelor de acor-
dare a venitului minim garantat.  
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Numărul asistaţilor social din comună - 
sub 1% din totalul populaţiei

Școala a reînceput 
în scenariul galben

Lucrările la noua creșă 
intră în linie dreaptă

Noua creșă de lângă 
primăria veche din Miroslava 
se apropie de momentul 
recepționării lucrărilor. Inves -
tiția de peste 1,5 milioane lei 
construită din fonduri PNDL 
și fonduri proprii, care a în-
ceput în toamna anului 2020, 
va avea o suprafață de 470mp 
și va adăposti două grupe de 
creșă.  
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Datele înregistrate la Oficiul de Stare Civilă în luna ianuarie 2021
În luna ianuarie 2021, la 
Oficiul de Stare Civilă al 
Comunei Miroslava s-au 
înregistrat un număr de 
6 certificate de 
căsătorie, 1 certificat de 
naștere și 8 certificate 
de deces, astfel: 

Căsătorii 
l Har Joseph-Harrison și Bejan 

Claudia – Roxana 
l Huluță Claudiu - Vasile și 

Vrîncianu Maria – 
Magdalena 

l Rusu Petru și Vacaraș Galina 

l Chibac Daniel și Mătasă 
Mădălina 

l Malevan Andrei și Nica 
Mariana 

Naşteri 
l Afrăsânei Frasncesca 

Anamaria 

Decese 
l Fronea Elena, 90 ani 
l Cojocariu Nicoleta, 76 ani 
l Colac Lucica, 65 ani 
l Mihailescu Ștefan, 87 ani 
l Vicol Verginia, 84 ani 
l Văleanu Alexandru, 52 ani 
l Vicol Dumitru, 66 ani 
l Roșu Ioan, 60 ani

Reunit în ședință de lucru „de 
îndată“ în ziua de 8 ianuarie 
2021, 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.1 privind trecerea din 
domeniul public al comunei Miro-
slava a investiției: „Alimentare cu 
energie electrică consumatori din in-
cinta S.C. MIROSLAVA INDUS-
TRIAL PARC S.R.L. din sat Brătu-
leni, com. Miroslava“ în domeniul 
privat al comunei Miroslava și darea 
în administrare și exploatare către 
S.C. MIROSLAVA INDUSTRIAL 
PARC S.R.L.. 

l Hotărârea nr.2 privind aprobarea 
vânzării și a prețului de vânzare a 
capacităților energetice de distribuție 
a energiei electrice, situate în incinta 
S.C. Miroslava Industrial Parc 
S.R.L. din sat Brătuleni, comuna Mi-
roslava, județul Iași, proprietatea 
Unității Administrativ-Teritorială co-
muna Miroslava, județul Iași, către 
operatorul de distribuție concesionar 
S.C. DELGAZ GRID S.A.. 

 
Reunit în sedință de lucru 
ordinară, în 28 Ianuarie 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.3 privind aprobarea 
organizării în anul școlar 2021-2022 
a rețelei școlare din învățământul 
preuniversitar de stat de pe raza 
Unității Administrativ-Teritoriale 
Miroslava, județul Iași. 

l Hotărârea nr.4 privind alegerea 
președintelui de ședință al Consiliu-
lui Local al comunei Miroslava, pen-
tru perioada februarie 2021- aprilie 
2021. 

l Hotărârea nr.5 privind încetarea 
contractului de comodat nr.32268/ 
21.09.2020, încheiat între Unitatea 
Administrativ-Teritorială comuna 

Miroslava și Parohia „Sfântul Spiri-
don“ Horpaz II, având ca obiect 
folosința gratuită a Capelei cu hra-
murile „Sfântul Cuv. Daniil Sihas-
trul“ și „Nașterea Sfântului Ioan Bo-
tezătorul“– Cimitir Valea Adâncă, 
din satul Valea Adâncă, comuna Mi-
roslava, județul Iași. 

l Hotărârea nr.6 privind aprobarea 
dării în folosință gratuită a Capelei 
cu hramurile „Sfântul Cuvios Daniil 
Sihastrul“ și „Nașterea Sfântului 
Ioan Botezătorul“– Cimitir Valea 
Adâncă, din satul Valea Adâncă, co-
muna Miroslava, județul Iași către 
Parohia „Sf. Iustin Martirul și Filo-
soful“- Valea Adâncă IV, sat Valea 
Adâncă, comuna Miroslava. 

l Hotărârea nr.7 privind aprobarea 
Proiectului tehnic nr.DRU-05-2019 
și a indicatorilor tehnico–economici 
ai proiectului: „Modernizare și rea-
bilitare DC25 din comuna Miro-
slava, județul Iași“. 

l Hotărârea nr.8 privind aprobarea 
Proiectului tehnic nr. DRU-06-2019 
și a indicatorilor tehnico – economici 
ai proiectului „Modernizare strada 
Debarcaderului din sat Valea Adîncă, 
comuna Miroslava, județul Iași“. 

l Hotărârea nr.9 privind darea în ad-
ministrare și exploatare către S.C. 
APAVITAL S.A. terenul în suprafață 
de 1974 m.p., situat în extravilanul 
comunei Miroslava, având număr ca-
dastral 88485, înscris în Cartea Fun-
ciară nr.88485, pe care sunt edificate 
construcțiile aferente infrastructurii 
tehnico-edilitare aparținând sistemu-
lui de alimentare cu apă și de canali-
zare, donate de către SOCIETATEA 
AVI-TOP S.A.. 

l Hotărârea nr.10 privind achizițio -
narea unei cantități de 35 mc de ma-
terial lemnos în vederea acordării 
unui sprijin pentru încălzirea 
locuinței în perioada sezonului rece 
2020-2021 persoanelor și/sau fami-
liilor aflate în situații de risc din co-
muna Miroslava. 

l Hotărârea nr.11 privind împuterni-
cirea viceprimarului comunei Miro-
slava, județul Iași-domnul Lisoschi 
Mihăiță-Costel pentru îndeplinirea 
funcției de ordonator principal de 
credite, precum și pentru semnarea și 

depunerea în numele și pentru co-
muna Miroslava a tuturor documen-
telor în vederea implementării și de-
rulării proiectului de investiție: 
„Amenajare trei parcuri de joacă 
pentru copii în comuna Miroslava, 
județul Iași“ pe toată durata depune-
rii cererii de finanțare, a contractului 
de finanțare, a cererilor de plăți afe-
rente implementării proiectului și 
respectiv la recepția la terminarea lu-
crărilor. 

l Hotărârea nr.12 privind aprobarea 
Planului de acțiune al Serviciului de 
asistență socială, autoritate tutelară, 
arhivă și informații publice al comu-
nei Miroslava, județul Iași pentru 
anul 2021 privind serviciile sociale. 

l Hotărârea nr.13 privind reorganiza-
rea la nivelul comunei Miroslava a 
Structurii Comunitare Consultative, 
ca organ cu atribuții în protecția co-
pilului. 

l Hotărârea nr.14 privind aprobarea 
domeniului public al comunei Miro-
slava, județul Iași, conform listelor 
rezultate din contabilitate, întocmite 
la data de 31 decembrie 2020. 

l Hotărârea nr.15 privind aprobarea 
domeniului privat al comunei Miro-
slava, județul Iași, conform listelor 
rezultate din contabilitate, întocmite 
la data de 31 decembrie 2020. 

l Hotărârea nr.16 privind trecerea 
unor terenuri dobândite prin accep-
tarea de donații, în domeniul public 
al Unității Administrativ-Teritorială 
comuna Miroslava, județul Iași. 

l Hotărârea nr.17 privind trecerea 
unor terenuri dobândite prin accep-
tarea de donații, în domeniul privat 
al Unității Administrativ-Teritorială 
comuna Miroslava, județul Iași. 

l Hotărârea nr.18 privind trecerea în 
domeniul public al Unității Adminis-
trativ-Teritorială comuna Miroslava, 
județul Iași a investiției „ Școala cu 
clasele I-VIII sat Vorovești-Miro-
slava, județul Iași“. 

l Hotărârea nr.19 privind acordarea, cu 
titlu gratuit, a dreptului de uz și a drep-
tului de servitute către S.C. Delgaz 
Grid S.A., asupra terenului în suprafață 
de 1539 m.p., aparținând domeniului 
public al Unității Administrativ-Terito-
rială comuna Miroslava, situat în intra-
vilan sat Brătuleni, comuna Miroslava, 
pentru execuția lucrării de: „Creștere 
capacitate de racordare LEA 20kV 
FAI-Popricani, în zona Valea Lupului, 
jud. Iași – etapa 1“. 

l Hotărârea nr.20 privind stabilirea 
taxei speciale de salubrizare pentru 
persoanele fizice și persoanele juri-
dice în anul 2021 la nivelul Unității 
Administrativ Teritoriale comunei 
Miroslava, județul Iași. 

Hotărâri ale Consiliului Local 
Miroslava din luna ianuarie 2021
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MENNEKES România este o firmă 
a producătorului german MENNEKES 
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 
echipamente electrice și electronice 
Mennekes are operațiuni în mai mult de 
90 de țări, a investit peste 14 milioane 
de euro într-o fabrică de la zero 
destinată cablurilor de încărcare pentru 
mașinile electrice și hibrid și va avea 
sute de angajați. A intrat pe piața locală 
prin înființarea la Cluj-Napoca a com-
paniei Mennekes Electric S.R.L. În Eu-
ropa, pe lângă centrele de producție din 
Germania, singurul centru al Grupului 
Mennekes este acesta din România, 
ridicat în Miroslava, județul Iași. 

„Ne bucurăm că avem aici, la 
Miroslava - Compania MENNEKES – 
producătorul de cabluri de încărcare a 
mașinilor electrice și hibrid, care 
livrează produse pentru branduri auto 
renumite în toată lumea. Mennekes 
Electric este un investitor strategic, o 
companie care a investit 14 milioane 
euro, a fost primul rezident al celui de-
al doilea parc industrial de la 
Miroslava, a creat locuri de muncă și 
va contribui la dinamica economiei lo-
cale. Primăria comunei Miroslava va 
sprijini dezvoltarea parcului industrial, 
dar în același timp ne dorim și sperăm 
să primim suport și din partea 
autorităților județene și centrale, 
deoarece este un proiect care depășește 
limita teritorială a comunei noastre. 
Aceste companii din parcul industrial 
prin impozite și taxe contribuie, atât la 
bugetul local, dar mai ales la bugetul 
statului“, a declarat primarul comunei 
Miroslava – Dan Niță. 

Înființat și dezvoltat de către primă -
ria comunei Miroslava, județul Iași care 
este și principalul acționar, Parcul In-
dustrial 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 princi-
pal al Parcului 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 plat-
formelor industriale din județul Iași 
reușind la finalul anului 2019 să aibă un 
grad de ocupare de aproape 100% pen-
tru parcul industrial I și peste 40% pen-
tru parcul industrial II. Tot la finalul an-
ului 2019, primii zece rezidenți ai Par-
cului Industrial și-au început deja activ-
itatea de producție. De asemenea, alte 
zeci de societăți, fie au început deja 
lucrările de construcție a halelor indus-
triale cu destinația de spații de 
producție sau logistice, fie sunt în stadii 
avansate de avizare în vederea obținerii 
autorizației de construire.  

„Compania MENNEKES a făcut o 
analiză destul de amplă în ceea ce 
privește această investiție, am avut 
inițial căutări în Ungaria, Polonia, dar 
și Bulgaria, au fost țări care au fost 
inițial pe lista de investiții. În România, 
compania a verificat zona Timișoara, 
Arad, Cluj și mult timp Clujul a fost 
prima opțiune pentru a contrui fabrica 
acolo. Tot acolo s-a înființat și compa-
nia care are sediul social în Cluj-
Napoca. Într-un final au ales Iașul, din 
mai multe aspecte: au găsit o înțelegere 
și o apreciere din partea comunității lo-
cale. Primăria și parcul industrial 
Miroslava, au dat suportul necesar 
implementării acestui proiect și multă 
bunăvoință pentru a realiza acest 
proiect în Iași, au găsit în Iași 
suficientă forță de muncă instruită și 

ideea de a fi parte dintr-un parc indus-
trial nou. Investiția totală ajunge la 
aproximativ 14 milioane de euro, din 
care 3,5 milioane euro ajutor de stat. 
Conform legislației în vigoare, noi ar 
trebui în următorii 3 ani să returnăm 
acești bani prin impozite pe salarii. Noi 
am dat deja drumul la producție de 
săptămâna trecută pe o linie, a doua 
linie de producție este în validare, 
probabil în două săptămâni dăm dru-
mul la producție și la a doua linie. Am-
bele linii produc cabluri electrice pen-
tru reîncărcare mașini electrice și hib-
rid. Planul nostru pentru umătorii 3 ani 
este să ajungem la capacitatea 
maximă, ceea ce înseamnă 8 linii de 
producție și peste 400 de angajați. În 
funcție de cum va evolua piața, noi ne 
dorim să mai deschidem o fabrică 
alăturată de cea existentă, pentru a 
aduce din Germania o divizie de stații 
de încărcare auto. Clienții noștri prin-
cipali vor fi Tesla, Volkswagen, Daim-
ler, dar vom avea și clienți precum Fer-
rari, Hyundai sau BMW“, a precizat 
Ionuț Adomniței – General Manager 
MENNEKES România.  

„Primul parc industrial are în mo-
mentul de față un grad de ocupare de 
100%, atins în urmă cu mai bine de un 

an. Pe al doilea parc industrial nu am 
obținut de mult timp titlul de parc in-
dustrial și încă se fac lucrări de ame-
najare, singurul rezident fiind MEN-
NEKES. Am ajuns să avem liste de 
așteptare de zeci de investitori atât din 
țară, cât și din străinătate, care 
intenționează să investească la noi. 
Deci, dacă în urmă cu 4-5 ani căutam 
investitorii, acum suntem în situația în 
care putem alege noi“ a declarat Dorel 
Codină – directorul executiv SC 
Miroslava Industrial Parc SRL. 

La momentul actual, în Parcul Indus-
trial Miroslava există un număr de 
aproape 70 de companii care au statutul 
de rezident. Valoarea totală a 
investițiilor asumate de rezidenții care 
au contracte semnate se ridică la 
aproape 150 milioane euro, investiții 
care vor genera aproximativ 2.500 de 
locuri de muncă. Este practic una dintre 
cele mai importante investiții făcute pe 
teritoriul județului Iași. 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 200 milioane 
euro și vor genera aproximativ 4000-
4500 noi locuri de muncă.  

Mennekes România a început producţia de 
cabluri pentru mașini electrice la Miroslava 
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Proiect POCU de 500.000 Euro 
în derulare pentru organizarea și 
derularea stagiilor de practică în 
sistem dual 

A fost semnat contractul de finan -
ța re cu Autoritatea de Management 
POCU pentru implementarea proiectu-
lui POCU (Cod SMIS 132624) „Orga-
nizarea și derularea stagiilor de prac -
tică pentru elevi, maiștrii de practică 
și tutorii de practică din companiile 
partenere ai Liceului Tehnologic A -
gricol „M. Kogalniceanu“, Miroslava, 
Iași în valoare totală de 2.373.484,25 lei 
(echivalent 500.000 Euro) derulat în 
parteneriat cu Asociația Școala Fără 
Șomeri și Asociația Liga de Utilitate 
Publică pe o perioadă de 36 de luni. 
Scopul proiectului este organizarea şi 
derularea stagiilor de practică pentru 
181 de elevi ai Liceului Tehnologic 
Agricol „M. Kogălniceanu“, începând 
de la recrutarea, implicarea și men -
ținerea în proiect a grupului țintă selec-
tat, programarea stagiilor de practică, 
desfășurarea, monitorizarea și evalu-
area rezultatelor obținute de elevi și de 
partenerii de practică. Urmărim în acest 
mod să asigurăm o pregătire com -
plexă pentru cursanții din proiect, în 
vederea dezvoltării cu succes a com -
petentențelor elevilor de azi, viitorii 
angajați sau antreprenori de mâine. 

Ce aduce ca plusvaloare acest 
proiect pentru comunitatea 

locală Miroslava 
Proiectul va sprijini parteneriatele 

existente și pe cele nou create în tim-
pul proiectului și după finalizarea 
acestuia, activitate care face parte în 
mod esen țial din tiparul activităților 
acestuia având bogată experiență în 
sprijinirea și dezvoltarea resurselor 
umane și a antreprenoriatului în gen-
eral. Se va clarifica cadrul existent în 
care activează elevii din învățământul 
tehnic și profesional din aceasta regiune 
(competențe, abilități, accesul la fi -
nanțarea programelor de formare profe -
sională continuă, bariere admin-
istrative, politici publice, 
etc.). În ceea ce privește 
contribuția factorilor 
educa ționali insti -
tuționali, aceștia sunt 
foarte importanți în 
consolidarea acestui 
trio social: resursa 
umană formată tre-
buie să își găsească 
locul în mediul eco-
nomic pentru ca ambele 
să prospere impreună cu 
comunitățile din care 
provin. Al treilea element, 
autoritățile publice locale au rolul de 
echilibra dezechilibrele prin politici 
publice.  

Furnizarea de  
servicii de consiliere 

profesională și orientare a 
carierei pentru elevi 

În cadrul acestui proiect se va realiza 
metodologia de consiliere profesională 
și orientarea carierei pentru elevi, vor fi 
oferite servicii de consiliere și orientare 
profesională pentru întreg grupul țintă. 
Oferirea de servicii de consiliere și ori-
entare profesională cu accent pe identi-
ficarea calităților profesionale sau antre-
prenoriale pentru 181 persoane din 
grupul țintă. Aceste tipuri de servicii se 
referă la: furnizarea de informații privind 
piața muncii și evoluția ocupațiilor; eval-
uarea și autoevaluarea personalității în 
vederea orientării profesionale, aversi-
unea față de risc (element de personali-
tate important în antreprenoriat, în ved-
erea identificării potențialului antre-
prenorial); dezvoltarea abilității și a in-
crederii în sine în vederea luării deciziei 
privind propria carieră. 

De asemenea, în cadrul activității de 
furnizare a serviciilor de consiliere și 
orientare profesională, expertul de con-
siliere și orientare profesională va pro-
mova soluții menite să dezvolte capac-
itatea elevilor de a asigura unui echili-
bru în cadrul activității proprii între as-
pectele sociale, economice și ecologice, 

în vederea atingerii dezideratu-
lui de dezvoltare durabilă și 

sustenabilă a comunității 
locale.  

Sprijinirea și  
dezvoltarea 

sistemului de 
învățare la locul 

de muncă 
În cadrul activității 

de dezvoltare a sistemului 
de învățare la locul de 

muncă, proiectul se va dezvolta la 
rândul lui pe două direcții, cu impact 
important și asupra sustenabilității 
acestuia: 

(I) Prima direcție implică consoli-
darea parteneriatelor existente și 
crearea de noi parteneriate între 
unitățile de învățământ și partenerii de 
practică - agenți economici locali sau 
regionali, cu potențial angajator care își 
desfășoară activitatea într-unul din sec-
toarele economice cu potențial compet-
itiv. Parteneriatele vor urmări asigu-
rarea condițiilor optime, atât pentru 
elevi, cât și pentru întreprinderi. Elevii 
vor beneficia de un sistem de tranziție 
de la școală la locul de muncă, care le 
va facilita nu doar integrarea pe piața 
muncii, ci va contribui la dezvoltarea 
sustenabilă a comunității locale, asi -
gurând predictibilitatea veniturilor și 
premisele dezvoltării profesionale.  

(II) A doua direcție de dezvoltare a 
proiectului este dezvoltarea unui sis-
tem online pe site-ul proiectului de 
informare live între companii, unități 
de învățământ și părinți/tutori ai 
elevilor din învățământul profesional și 
tehnic, în vederea identificării 
resurselor, oportunităților și a nevoilor 
de instruire existente la nivel local sau 
regional, ceea ce va permite o fo-
calizare a elevilor către locurile de 
muncă dorite și a întreprinderilor către 
viitorii angajați.  

În vederea pregătirii elevilor și pen-
tru activități antreprenoriale, legate ev-
ident de profesia lor, în cadrul proiec-
tului se vor organiza sesiuni de firme de 
exercițiu în cadrul școlilor participante, 
care vor culmina cu 10 workshopuri de 
firme de exercițiu, în care vor participa 
cât mai mulți elevi din grupul țintă 
(maxim 181 persoane). Vor fi acordate 
10 premii consistente celor mai buni 
concurenți. 

Rezultate: 181 de elevi vor urma sta -
gii de practică, primind pe perioada 
practicii o bursă de 1.200 lei și masă 
zilnică în locația de desfășurare a stagi-
ilor de practică. Un procent de minim 
76% din numărul persoanelor care 
beneficiază de sprijin, respectiv cel 
puțin 138 persoane, vor fi persoane 
certificate/care și-au îmbunătățit nivelul 
de pregătire profesională urmare a spri-

jinului primit. Fiecare persoană care a 
finalizat stagiul de practică, participă la 
un concurs de firme de exercițiu dotat 
cu 10 premii substanțiale. 

Proiectul își propune să contribuie de 
asemenea la dezvoltarea de compe -
tențe digitale pentru membrii gru pu -
lui țintă, în colaborare cu instituțiile de 
învățământ ce vor fi atrase în activitățile 
proiectului. 

Pe parcursul proiectului atât cadrele 
didactice, maiștrii de practică, cât și 
tutorii de practică din companii vor fi 
implicați și remunerați în cadrul 
activităților. 

Declarație Cornel Bertea Hanga nu, 
fondator și președinte Școala Fără 
Șomeri, inițiatorul acestui proiect 
pentru Liceul Tehnologic Agricol „M. 
Kogălniceanu“: „Implicarea elevilor 
din școala profesională agricolă în sis-
tem dual în practica productivă la agen-
tul economic crește gradul de profesion-
alizare a elevilor și asigură o integrare 
reușită după absolvire pe piața muncii. 
Sunt bucuros ca acest lucru se întâmplă 
și la Liceul Tehnologic Agricol „M. 
Kogălniceanu“ din Miroslava, unde în 
toamna anului 2020 s-a înființat, ca 
hotărâre a Consiliului Local, primul 
Centru de Excelență pentru Formare 
Profesio nală Inițială în Sistem Dual în 
mediul Rural din județul Iași, iar 
implemen tarea acestui proiect va aduce 
perfor manță în pregătirea profesională 
a noii generații de fermieri ca răspuns 
de sprijin al administrației publice lo-
cale pentru mediul de afaceri local. 
Școala Fără Șomeri este și va rămâne 
un partener strategic activ al 
administrației publice locale Miroslava 
oferind soluții reale pentru dezvoltarea 
educației și formării profesionale inițiale 
prin Școala Profesională în Sistem 
Dual, singura alternativă reală pentru 
pregătirea forței de muncă bine 
calificată în parteneriat cu mediul eco-
nomic, premisă a dezvoltării durabile in-
tegrate asigurând predictibilitatea ven-
iturilor și premisele dezvoltării profe-
sionale contribuind la creșterea calității 
vieții în comuna Miroslava“.

Performanţă educaţională la Miroslava: 
Liceul Tehnologic Agricol „M. Kogălniceanu“ 

face pași importanţi în a deveni prima 
„Școală fără Șomeri“ din judeţul Iași
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Reporter: Domnule director, dacă 
ar fi să dăm timpul înapoi pentru a-l 
cunoaște mai bine pe profesorul Ilie 
Apostol, cum v-ați prezenta? 

Ilie Apostol: Dacă ar fi s-o luăm într-
o notă filosofică, aș zice că suntem 
aceeași și în același timp alții! Să sperăm 
că suntem mai înțelepți în decizii decât 
cu câțiva ani în urmă. Sunt de loc din 
satul Uricani, acum locuiesc în Miro -
slava, aproape de noul loc de muncă. 
Dintotdeauna m-am simțit omul locului, 
chiar și atunci când, din motive 
temeinice am peregrinat și pe alte me-
leaguri. Familia mea pornește atât din 
Uricani, după mamă, dar și din Prosel-
nici, după tată. Faptul că bunicul din 
Proselnici, s-a jertfit în cel de-al doilea 
război mondial mă face mult mai legat 
de acest pământ! Iar dacă trec de la 
bunici la părinți, tatăl meu, dascăl la bis-
erica din sat, a îndeplinit și funcția de vi-
ceprimar în primii ani după Revoluție. 
Mama trăiește și nu pregetăm să-i tre-
cem pragul în casa părintească. Și nu 
rămâne niciodată singură la cei 87 ani ai 
ei, întrucât noi suntem mulți frați, opt la 
număr, iar cu nepoți și strănepoți suntem 
o echipă mare! Soția lucrează ca și mine 
în învățământ, iar fetele au îmbrățișat 
cariere artistice: mezina este pictoriță la 
București, iar fata cea mare, arhitect în 
Germania. Am toate motivele să fiu 
mândru cu nepotul nostru, care are 
aproape un an și va vorbi mai multe 
limbi străine, printre care, cu siguranță, 
româna, germana și engleza! 

Schimbând registrul discuției, este 
cunoscut faptul că ani la rând ați fost 
membru în Consiliul Local Miroslava, 
astfel încât putem spune că știți bine 
problemele și realizările Liceului Tehno-
logic Agricol „Mihail Kogălniceanu 
„Miroslava. Astăzi sunteți la cârma aces-
tei instituții de educație miroslăveană, 
care are o adevărată istorie în spate. Vă 
invit să faceți o scurtă prezentare a liceu-
lui al cărui director sunteți? 

S-a scris mult despre istoricul Liceu-
lui Tehnologic Agricol Miroslava, 
aceasta este noua titulatură, el având în 
timp multe alte denumiri. Din 1831, data 
oficială a înființării Școlii Agricole 
Miroslava, liceul nostru a adunat și o 
bogată istorie în spate. Liceul a fost 
mereu în atenția celor ce puneau bazele 
agriculturii moldovenești și, apoi, din 
1859 încoace, agricultura României. 
Astfel, Liceul a însemnat avangarda ul-
timelor tehnici agricole preluate din Eu-
ropa. Aici au absolvit serii întregi de 
tineri printre care menționăm aici pe Mi-
hail Kogălniceanu, viitorul prim-min-
istru, ministru de externe și membru al 
Academiei Române. Tot el este cel care 
la 1877, în Parlamentul României, a ros-
tit celebra Declarație de independență: 
„Suntem independenți, suntem națiune 
de sine stătătoare“! În timp, de aici, s-au 
ridicat multe alte nume de oameni vred-
nici, destoinici urmași ai patronului 
Kogălniceanu. În fiecare an sărbătorim 
zilele liceului, însă anul acesta va fi ceva 
mai deosebit: vom împlini 190 de ani de 
la înființarea școlii, motiv de amintire 
elevilor, localnicilor și, de ce nu, tuturor 
românilor, despre tradiția școlii de 
agricultură de la Miroslava. 

Care ar fi lucrurile pe care ar tre-
bui să le schimbați în aritmetica ad -
ministrării liceului, domnule direc-
tor? Cum vedeți parcursul, educațio -
nal și în ansamblu, al Liceului de la 
Miroslava? 

Mai întotdeauna, când se produce o 
schimbare de management a unei 
instituții, așteptările sunt mari. Multe lu-
cruri îmi propun, însă cred că esențial 
este să ne schimbăm cu toții abordarea a 
ceea ce numim învățământ modern și să 
facem lucruri în susținerea acestei 
abordări. De la bun început vă pot spune 
că în cele vreo trei luni de când am venit 
în școală am observat, mi-am notat, am 
plănuit. Avem un corp profesoral de 
excepție, cu o pregătire peste media 
învățământului liceal în general. Majori-
tatea cadrelor didactice dețin gradele II 
și I în învățământ, foarte mulți și doctor-
atul. Și, ca să fiu și mai clar, da, aici la 
liceu se face învățământul adevărat. Și o 
să explic de ce. Cu toții știm că în clasa 
a IX-a vin la noi elevi de peste tot din 
județ (și nu numai) dintre cei care nu au 
excelat în clasele I - VIII. 

Mai clar, au avut medii mici la exam-
enul național din clasa a VIII-a și aici în-
cepe treaba. Ca să aduci un elev care se 
înscrie la noi în clasa a IX-a de la nota 2 
la capacitate, la peste 6, medie de pro-
movare la bacalaureat, asta e muncă 
adevărată. Nu ne comparăm nici într-un 
caz cu liceele de elită din Iași, unde intră 
elevi cu note de 9 și 10 și ies tot de acest 
nivel. Cred că s-a înțeles unde este 
munca asiduă, efortul de a „desțeleni“ și 
modela tineretul, realizându-se un real 
progres în perioada liceală.  

Ați mai fost director de școală, aveți 
experiența activităților administrative 
și de conducere. Cum vedeți desfășu -

rarea procesului educațional și func -
ționarea unităților de învățământ în 
această perioadă de pandemie? 

Este o mare provocare această 
perioadă. Suntem în scenariul galben la 
data la care vă răspund la aceste 
întrebări. Aș minți să spun că îmi con-
vine, sau nouă ca instituție, ne convine. 
Toată lumea e de părere că școala se face 
cu elevii în bănci, atunci când se creează 
acel flux de trăiri, simțăminte și energii 
care definesc procesul didactic. Când 
„simți“ că ești receptat. Citești în ochii 
copilului, vezi din mimica lui dacă este 
bine sau nu, trăiești alături de el 
fenomenul descoperiri lumii..... Atunci 
când vorbim ecranului, tot ceea ce am 
pomenit adineauri dispare. Însă nu 
disperăm, nădăjduim că această situație 
să nu țină la infinit. Suntem față în față 
cu cei de-a XII-a și cu două clase termi-
nale dea XI-a, învățământ profesional. 
De asemenea, stadiile de practică 
comasată se fac tot fizic. Cât privește 
învățământul on-line, stăm bine cu 
tehnica, am primit 30 de tablete pe care 
le-am distribuit elevilor. Totodată, am 
adus în școală, chiar la început de an, 77 
laptopuri printr-un program, Rose, un 
grant cu fonduri europene ce are ca 
obiect învățământul remedial. Bună 
parte din bani au fost direcționați spre 
achiziții de tehnică informațională. 

Care este perspectiva sistemului de 
învățământ românesc din punctul 
dumneavoastră de vedere? Agricul-
tura ca ramură educațională presu -
pune desfășurarea practicii concomi-
tent cu orele de curs. Se mai face 
practică în liceele de specialitate? 

S-a făcut, se face și vă asigur că 
lucrăm ca practica să fie piesa de 
rezistență a învățământului profesional. 

Nu spune românul:“teoria ca teoria,dar 
practica ne omoară“? Practica, din 
contră, creează elevilor acele deprinderi 
esențiale unui bun meseriaș, unui bun 
fermier. În acest sens, am definitivat de-
mersurile de a achiziționa un tractor nou, 
cu tot cu remorcă, tractor pe care vom 
instala dublă comandă și vom putea 
iniția la școală ore de conducere cu in-
structor autorizat. Acest fapt va duce 
sper la atragerea și mai multor elevi în 
instituția nostră, știind că pot ieși de pe 
băncile școlii și cu permis de conducere. 
Învățământul dual presupune practică la 
agenți economici din județ, chiar în 
această perioadă sunt elevi în practică la 
diferite ferme agricole. Iar atunci când 
condițiile sunt neprielnice sau când 
agenții nu ne primesc la practică, dată 
fiind starea de pandemie, facem practică 
în școală, față în față, dar și în ferma 
didactică. Apropo de ferma didactică, e 
obligatoriu să vă informez că, printr-un 
proiect inițiat de Primăria Miroslava, se 
va construi o nouă fermă didactică la 
cheie pe amplasamentul vechii ferme. 
Proiectul cuprinde și construcția unui 
cămin, cantină, precum și sală de sport. 
Toate aceste investiții, care stau să de-
mareze, vor întregi ideea de campus 
școlar aici la Miroslava. Bineînțeles, se 
adaugă noua școală, care a ajuns cu 
construcția la acoperiș și care din 
toamnă va găzdui pe cei mai mulți copii 
din comună. Iar dacă la asta mai 
adăugăm și modernizarea parcului de 
incintă, cu amfiteatru în aer liber, stradă 
și alei modernizate și luminate, o 
stâncărie, grup statuar (încă nu avem 
expus măcar un bust de-al lui 
Kogălniceanu...) luciu de apă etc, avem 
imaginea a ceea ce ne dorim. Deasupra 
tuturor acestor proiecte trebuie să 
troneze punerea în valoare a Muzeului. 
El este piesa de rezistență a întregului 
ansamblu. Am convingerea că fiind 
susținuți de către primărie, de către Con-
siliul Local și domnul primar, Dan Niță, 
vom reuși.  

Ne apropiem de finalul interviului, 
domnule director și aș vrea să închei 
în nota începutului și anume, despre 
Omul Ilie Apostol. Este poate între-
barea cea mai sensibilă deoarece 
vizează realizările dumneavoastră în 
familie, în viața de zi cu zi. 

Am vorbit de familie în prima parte a 
interviului. Mă simt împlinit, am o fam-
ilie mare și frumoasă, suntem sănătoși 
cu toții, ceea ce vă dorim și dumnea -
voastră și celor ce vor citi aceste rânduri. 
Și cum sigur ați remarcat, nu duc lipsă 
de planuri de viitor. Convingerea mea 
rămâne aceea ca dacă vrem să 
schimbăm lumea în care trăim trebuie să 
începem cu noi înșine.  

Un gând pentru cititorii nostri, 
mulți dintre ei elevi sau foști elevi ai 
Liceului Tehnologic Agricol „Mihail 
Kogalniceanu“ Miroslava? 

Să creadă fiecare în ceea ce face, să 
nu renunțe la gândurile mărețe și să 
caute să fie un model pentru ceilalți. Și 
asta pentru că mereu trebuie să ne 
raportăm la deviza „nu există nu se 
poate“. 

 
Mona POPOVICI 

Să îl cunoaștem pe noul director al 
Liceului din Miroslava - Ilie Apostol
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La începutul lunii februarie, 
guvernul României a anuțat 
începerea cursurilor școlare 
față în față începând cu 
semestrul al doilea al anului 
școlar (8 februarie 2021). 
Ministrul Educației și cel al 
Sănătății – Sorin Cîmpeanu și 
Vlad Voiculescu – au prezentat 
condițiile de deschidere a 
școlilor. 

La fel ca în toamnă, s-au avut în 
vedere scenarii în funcție de situația 
pandemică din fiecare localitate, de-
cizia privind scenariul de redeschidere 
a școlilor revenind Comitetului 
Județean pentru Situații de Urgență 
(CJSU). Tot CJSU îi revine sarcina de 
a analiza și a emite hotărâri privind sce-
nariul de funcționare al unei unități de 
învățământ după vacanțele școlare sau 
„ori de câte ori este nevoie“. 

Cele patru scenarii de funcționare a 
unităților de învățământ țin cont de 
situația pandemică din localitate: 
1. Scenariul verde – rată de infectare 

sub 1 la mie – toți copiii merg la 
școală, cu respectarea și aplicarea 
normelor de protecție. 

2. Scenariul galben – rată de infectare 
între 1 și 3 la mie – participă la cur-
suri față în față preșcolarii, elevii din 
ciclul primar și elevii din clasele ter-
minale VIII, XII, XIII (seral), restul 
claselor se desfășoară în sistem on-
line. 

3. Scenariul roșu – rată de infectare 
peste 3 la mie – continuă să meargă 
la școală doar preșcolarii și ciclul 
primar, restul claselor trec în on-line. 
Dacă rata de infectare crește, CJSU 
va analiza situația pentru fiecare lo-
calitate în parte și va decide dacă se 
suspendă sau nu activitățile didactice 
față în față pentru preșcolari și pentru 
ciclul primar. Dacă localitatea este 
carantinată, automat școala se mută 
în sistem on-line. 
Plecând de la ordinul comun al min-

isterelor educației și sănătații, coroborat 
cu rata de infectare din comuna 
Miroslava la data de 5 februarie 2021 - 
2,66 la mie, CJSU Iași a stabilit de-
schiderea școlilor din comuna Miro -
slava în scenariul galben. Astfel că, în 
cele două școli – Școala Gimnazială 
„Colonel Constantin Langa“ Miroslava 
și Școala Gimnazială „Dimitrie Anghel“ 
Cornești – au început școala față în fața 
preșcolarii, elevii claselor primare și cei 
din clasa a VIII-a. În același timp, la 
Liceul Tehnologic Agricol „Mihail 
Kogălniceanu“ au revenit în clase elevii 
din clasele a XII-a, a XIII-a și cei din 
anul terminal de la școala profesională. 

Între măsurile luate de conducerile 
celor trei unități de învățământ din 
comună pentru buna desfășurare a 
activităților școlare se numără: 
l Dezinfectarea corpurilor de școală. 
l Marcarea culoarelor de deplasare în 

școli și a traseelor de intrare / ieșire. 
l Asigurarea de dezinfectanți la in-

trarea în școală și în clase. 
l Asigurarea unui număr de măști pen-

tru elevii care vin fără mască. 
l Realizarea triajului la intrarea în 

școală cu termometre fără contact. 
l Desemnarea unei persoane care să 

gestioneze elevii care prezintă simp-
tome. 

l Distanțarea băncilor pentru a păstra 
distanța minimă de 1m între acestea. 

l Aerisirea periodică a sălilor de clasă. 
l Program decalat pentru clasele pri-

mare și grupele de grădiniță. 
l Centralizarea copiilor care vor con-

tinua orele în online pentru că sunt 
în grupe de risc sau membrii de fam-
ilie cu care locuiesc sunt din grupele 
de risc. 

Ce se întâmplă dacă apar 
cazuri de infectare într-o 

clasă? 
Conform documentului comun al 

ministerelor educației și sănătății, la ar-
ticolul 9 literele b și c se precizează:  

b) „La apariția unui caz confirmat 
de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 
într-o clasă de învățământ gimnazial, 
liceal, profesional și postliceal se 
efectuează ancheta epidemiologică și 
testarea contacților acestuia. Conduc-
erea unității de învățământ va decide în 
urma consultării DSP (n.r. Direcția de 
Sănătate Publică) dacă se impune 
carantinarea celor care fac parte din 
aceeași clasă sau suspendarea cur-
surilor, după caz.“ 

c) „La apariția a două cazuri confir-
mate de îmbolnăvire cu virusul SARS-
CoV-2 într-o clasă de învățământ gim-
nazial, liceal, profesional și postliceal, 
se suspendă cursurile clasei respective 
pentru o perioadă de 14 zile. În situația 
în care în aceeași sală cursurile sunt 
organizate în schimburi, se vor sus-
penda doar cursurile pentru clasa în 
care a fost confirmat cazul de îmbol -
năvire cu virusul SARS-CoV-2, urmând 
ca elevii din schimbul următor să își 
desfășoare cursurile, după finalizarea 
procedurilor de dezinfectare a sălii de 
clasă. Măsura suspendării este dispusă 
prin decizia conducerii unității de 
învățământ/instituției conexe, după 
consultarea DSP, cu aplicarea preved-
erilor art. 9 alin (4) din Ordinului Min-
istrului Educației și Cercetării nr. 
5447/2020“ 

Ce se întâmplă dacă se 
infectează un cadru didactic? 

Tot la articolul 9, punctul 3 se fac 
precizări și pentru această situație: „La 
apariția cazurilor de îmbolnăvire cu 
virusul SARS-CoV-2 în rândul cadrelor 
didactice, didactice auxiliare sau nedi-
dactice, acestea au obligația de a anunța 
conducerea unității de învățământ care 
va informa DSP/DSPMB. DSP/ 
DSPMB, în urma anchetei epidemio-
logice, va stabili care sunt contacții 
direcți ai acestora și va decide împre -
ună cu conducerea unității de învăță -
mânt dacă se impune suspendarea 
activităților didactice la nivelul unității 
de învățământ. Măsura suspendării este 
dispusă prin hotărârea comitetului 
județean pentru situații de urgență/ 
Comitetului Municipiului București, la 
propunerea conducerii unității de 
învățământ/instituției conexe, cu avizul 
ISJ/ISMB și al DSP/DSPMB“. 

Ce se întâmplă cu elevii care 
prezintă simptome specifice în 

timpul orelor de școală? 
La punctul 2 din capitolul 

„instrucțiuni pentru părinți“ se 

precizează - „În cazul în care copilul 
prezintă simptome în timpul programu-
lui școlar, părintele se va prezenta ime-
diat la unitatea școlară pentru prelu-
area preșcolarului/elevului și va con-
tacta telefonic medicul de familie sau 
serviciile de urgență, după caz“. 

Iar la capitolul „Alte dispoziții“ se 
menționează - „În cazul în care elevii 
prezintă în timpul orelor de curs stare 
febrilă sau altă simptomatologie 
specifică infectării cu SARS-CoV-2, se 
aplică protocolul de izolare. În cazul în 
care există un consimțământ informat 
și semnat al părintelui/tutorele legal cu 
privire la acordul de recoltare a pro-
belor de exsudat nazofaringian în ved-
erea testării elevilor simptomatici, 
aceștia vor putea fi testați, într-o primă 
fază, cu teste antigen rapide, în cadrul 
cabinetelor medicale. 

Elevul care a împlinit vârsta de 18 
ani va semna consimțământul personal. 

Toate testele rapide efectuate în cab-
inetul medical școlar de la nivelul 
unității de învățământ vor fi raportate 
către DSP în maxim 24 ore. Dacă 
părintele/tutorele legal nu își exprimă 
acordul pentru testare, în cazul 
existenței unor simptome specifice, ca 
și în cazul în care nu există cabinet 
medical în unitatea școlară, acesta va 
lua legatura cu medicul de familie în 
vederea stabilirii pașilor următori“. 

Ministrul Educației a declarat în data 
de 9 februarie că în cazul elevilor cu 
simptome specifice pentru care părinții 
nu și-au exprimat acordul pentru 
testarea rapidă antigen, „[…]elevul va 

avea restricționată pentru o perioadă 
de 14 zile participarea fizică în colec-
tivitate“. 

Ce facem când copilul prezintă 
simptome specifice acasă?  
Conform ordinului comun al celor 

două ministere, în Anexă, la capitolul 
V, punctul 12 se precizează – „Părinții 
au obligația să anunțe unitatea de 
învățământ cu privire la absența elevu-
lui în următoarele situații:  
l elevul prezintă simptome specifice 

infectării cu virusul SARS-CoV-2; 
l elevul a fost diagnosticat cu SARS-

CoV-2; 
l elevul este contact direct al unei per-

soane diagnosticate cu SARS-CoV-
2 și se află în carantină.“ 
Ministrul Educației a precizat că în 

aceste situații, dacă părintele anunță di-
rigintele / învățătorul că elevul prezintă 
simptome specifice infectării, nu se pun 
absențe. 

Ce se întâmplă cu un elev care 
este confirmat pozitiv și este 
izolat la domiciliu sau intră în 

carantină? 
În ordinul comun al celor două min-

istere tot la articolul 12 a fost adăugat 
punctul 3 unde se precizează: „[…
]dacă starea de sănătate le permite, 
elevii/studenții/personalul didactic pot 
continua activitatea didactică în sistem 
online sau vor fi scutiți medical și vor 
recupera ulterior“. 

La Miroslava, școala a reînceput în scenariul galben
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De câte ori nu ne-am gândit: cum ar 
fi să ajungem la vârsta de 100 ani? Ne-
am închipuit această vârstă frumoasă 
înconjurați de copii, de nepoți, poate și 
de strănepoți; un păr cărunt, o față 
brăzdată de nevoi, griji și dureri dar cu 
un zâmbet ce arată bunătatea, bucuriile 
adunate și fericirea fiecărei zile lumi-
nate de soare. 

Ziua de naștere a fiecăruia dintre noi 
este un moment de sărbătoare, cu atât 
mai mult cu cât vârsta sărbătoritului 
este una atât de frumoasă, o sută de ani. 
Aflând despre existența unei cente-
genare în comuna noastră, am fost 
atrasă să o cunosc și să înțeleg astfel se-
cretul parcurgerii acestui lung drum. 

Elena Tumurug, pentru că despre ea 
doresc să scriu acum s-a născut la 19 
ianuarie 1921, la Codăești – Vaslui, în 
familia Buiuc (mici comercianți). 
Aventura vieții abia începea: Constan-
tin, tatăl decedând, Elena, împreună cu 
cele două surori și fratele ei, au fost 
luați la Iași, de sora mamei, care, 
împreună cu soțul, funcționar în cadrul 
C.F.R. - Iași, s-a ocupat cu grijă de ei. 
Astfel, fetele (Elena, Aurica și Janeta), 
au terminat Școala Normală „Mihail 
Sturdza“, devenind învățătoare, iar 
băiatul a absolvit Seminarul Ortodox 
din Iași. După absolvire vremurile au 
purtat-o în mai multe localități din 
Moldova, dar începea cel de-al doilea 
război mondial și împreună cu toată fa-
milia se refugiază în Oltenia. 

Am întrebat-o de acele timpuri, de-
spre cum și-a împărtășit vocația de 
dascăl și prigoana socială dominantă în 
vremi de restriște. E mândră amintindu-
și cum cu dăruire și dragoste, a purtat 
sute de mânuțe ale micuților, pe 
primele condeie (tocuri) și caiete, 
învățându-i, cât mai bine, să scrie, să 
citească, să socotească și să se com-
porte în viață. Mai multe generații din 
Focuri, Poieni și Schitu-Duca, au primit 
lumina educației și a bunului simț, și 

prin devotamentul învățătoarei Elena 
Tumurug. 

Viața ei, însă, nu a fost una ușoară: 
s-a bucurat puțini ani de un mariaj fru-
mos și special cu învățătorul (ulterior și 
profesor) Ștefan (Fănică) Tumurug. 
Împreună cu el o are pe singura fiică, 
Rodica. Înainte de a se căsători, Ștefan, 
fusese deja prizonier în fosta Uniune 
Sovietică, fiind acolo autorul a nu-
meroase poezii care nu s-au păstrat, cu 
excepția Colindului prizonierilor ro -
mâni din U.R.S.S., colind care a făcut 
înconjurul închisorilor comuniste. Am 
putea spune, că el reprezenta lumea vet-
eranilor de război, dar după ce s-au 
căsătorit, urmărit fiind, a fost arestat în 
două rânduri, pentru „complot contra 
re gi mului comunist“. Pentru colecta -
rea furibundă de probe, securitatea regi -
mului comunist, a descins în repetate 
rânduri, la domiciliul lor din satul 
Poieni, făcând percheziții și băgând 
groaza în fiica lor de doar patru ani. La 
numai un an de la încarcerare, pe 21 
noiembrie 1959, soțul ei, caracterizat 
de un coleg de celulă drept „simbolul 
bunătății românești împletit armonios 
cu puterea de jertfă pe altarul 
demnității“, s-a stins din viață, răpus de 
o nemiloasă ocluzie intestinală, în Pen-
itenciarul Vadul Oii/Strâmba/Balta 
Brăilei. În anii următori, a fost reabilitat 
(postmortem) și decorat cu „Virtutea 
militară cu panglici și spade“. Am in-
sistat asupra acestor momente din viața 
centagenarei pentru că și acum, cu su-
fletul sfâșiat de durere, Elena poves -
tește că a trebuit sa treacă prin toate 
șicanele caracatiței regimului, fiind 
pusă la cele mai grele munci cultural-
educative și sociale ale comunității ru-
rale de atunci (colectivizarea forțată, 
conferințe partinice, lozinci pro-comu-
niste etc.). Cu credință și demnitate le-
a depășit și și-a continuat munca la 
catedră, care i-a alinat suferința. La 100 
de ani dăruiți de Dumnezeu simțim că 

ei sunt tocmai pentru a ne fi dovezi vii 
de demnitate, patriotism și curaj. 

De patru ani și jumătate locuiește în 
satul Miroslava, unde are parte de o 
bătrânețe liniștită, la cei 100 de ani, 
împreună cu fiica și o nepoată. Elena 
are de la singura ei fiică (asistentă 
medicală pensionară), cinci nepoți și 
șase strănepoți. Adaug faptul că lumea 
e mică. Coincidență sau nu, în 
Miroslava, la Liceul Agricol, a activat 
mai mulți ani fratele soțului, Constantin 
Tumurug, ca profesor de limba română. 

Mulți dintre noi ne dorim să ajungem 
sănătoși la o vârstă înaintată. Diverși 
specialiști oferă sfaturi pentru o viață 
lungă celor care doresc să le asculte. E 
greu de presupus că există o rețetă. 
Stimată doamnă, la ceas aniversar vă 
dorim să aveți parte de lumină, sănătate 

și multe bucurii iar frumosul drum pe 
care mergeți alături de familia 
dumneavoastră să fie cât mai lung! 
Fiecare an este o carte cu 365 de pagini 
goale. Creăm în fiecare zi o 
capodoperă, folosind toate culorile 
vieții... și în timp ce se scrie, mergem 
mai departe! 

Primarul Comunei Miroslava, Dan 
Niță, împreună cu viceprimarul 
Mihăiță-Costel Lisoschi, reprezentant 
al Consiliului Local al comunei 
Miroslava, au vizita-o la ceas aniversar 
pe doamna Elena Tomurug, aducându-
i un omagiu alături de un buchet de 
flori (frumusețea vieții) și un tort. Viz-
ibil emoționați, i-au urat sănătate și să 
se bucure de darul pe care ni l-a dat 
Dumnezeu – viața. 

Julieta PENDEFUNDA

Elena Tumurug: O viaţă, un secol
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Noua creșă de lângă primăria veche 
din Miroslava se apropie de momentul 
recepționării lucrărilor. Investiția de 
peste 1,5 milioane lei construită din 
fonduri PNDL și fonduri proprii, care a 
început în toamna anului 2020, va avea 
o suprafață de 470mp și va adăposti 
două grupe de creșă. Fiecare grupă va 
avea propria sală de activități, o sală de 
dormit și un grup sanitar propriu. Între 
facilitățile oferite mai sunt incluse o 
sală mare de activități, o bucătărie, o 
cancelarie, camera pentru asistență 
medicală, o cameră de izolare pentru 
copii care prezintă simptome de 
îmbolnăvire și un grup sanitar pentru 
copiii cu dizabilități. 

În momentul scrierii acestui articol 
se finalizează finisajele interioare, în 
luna martie urmând să aibă loc recepția 
obiectivului. În paralel, reprezentanții 
primăriei lucrează la regulamentul de 

înscriere a copiilor la creșă, regulament 
ce va fi afișat pe site-ul primărie – 
www.primariamiroslava.ro, la 
avizierele de la creșă și de la primărie, 
precum și pe pagina de facebook - face-
book.com/primariamiroslava.iasi. Pe 
lângă regulament, se fac demersurile 
pentru obținerea avizelor ISU și DSP, 
se inițiază procedurile pentru achiziția 
și instalarea dotărilor și pentru anga-
jarea personalului – educatoare, îngri-
jitori, personal pentru curățenie, asis-
tent medical și coordonator. 
Informațiile despre stadiul acestor 
etape vor fi disponibile pe pagina de in-
ternet a primăriei. 

Cetățenii interesați pot trimite un e-
mail la dresa asistentasociala@primari-
amiroslava.ro pentru a obține informații 
sau pentru a-și exprima intenția de în-
scriere a copilului la noua creșă.

Lucrările la noua creșă din 
Miroslava intră în linie dreaptă

Două proiecte finalizate în Miroslava, finanţate cu 
suma de 35.000 Euro fiecare de către Asociaţia 

GAL Stejarii Argintii prin programul LEADER
Prin intermediul Asociației GAL Ste-

jarii Argintii în cadrul programului 
LEADER au fost finanțate 26 de 
proiecte cu o valoare de 1.300.000 
Euro. Proiectele au fost finanțate pe în-
treg teritoriul GAL (format din 6 co-
mune din județul Iași: Dumești, 
Horlești, Lețcani, Mădârjac, Mirosla -
va și Popești) 

Prin intermediul Măsurii M4.1 / 6A 
- Sate viabile in teritoriul GAL prin 
înființarea de întreprinderi mici, 
Asociația GAL Stejarii Argintii și-a pro-
pus stimularea mediului de afaceri rural, 
activități productive (inclusiv în sectoare 
cu potențial de creștere) și furnizarea de 
servicii primare pentru populație.  

La nivelul comunei Miroslava au fost 
finanțate prin Asociația GAL Stejarii 
Argintii două proiecte pe această 
măsură.  

PROIECT: Tipografia Konsept 
Prin acest proiect, s-a dezvoltat o 

afacere competitivă în domeniul de ac-

tivitate aferent claselor CAEN 1812 și 
1814, prin achiziția de echipamente de 
lucru specifice activitatii propuse. 
Obiectivul proietului a fost dezvoltarea 
activitatii intreprinderii prin imple-
mentarea unor tehnologii moderne, ino-
vative, care să conducă la crearea unui 
flux tehnologic eficient și fără efecte 
negative asupra mediului. 
l Număr de locuri de muncă create: 1  
l Valoarea finanțării nerambursabile: 

35.000 EURO 
l Beneficiarul proiectului: IMPKON-

SEPT SRL 
 „Am accesat un proiect European 

prin GAL Stejarii Argintii, de 35.000 de 
euro, care ne-au ajutat să punem ti-
pografia pe picioare, utilaje pentru ti-
pografie, site, poze, copywriting, design, 
iar de atunci, încă investim, pentru că 
ne dorim o afacere scalabilă.  

Ca și recomandări pentru oricine se 
gândește să înceapă o afacere cu o 
finanțare europeană, să profite cât 
mai mult de acestea, pentru că sunt 
un beneficiu real pentru început, dar 
și pentru dezvoltare. Colegii de la 
GAL-ul Stejarii Argintii ne-au ajutat 
foarte mult, ne-au ghidat mereu în 
direcția care trebuie pentru a putea 
beneficia de acest proiect European. 
Chiar dacă birocrația este destul de 
stufoasă, sunt bani nerambursabili, pe 
care noi cu siguranță îi vom urmări și 
în programul următor, deoarece 
dorim să ne dezvoltăm.“ au menționat 
Mara și Alexandru Bălțătescu, benefi-
ciari ai fondurilor europene pentru ti-
pografie. 

PROIECT: Servicii de  
prelucrare a datelor 

Prin acest proiect, s-a dezvoltat o 
afacere prin demararea serviciilor de 
prelucrare a datelor și activități conexe, 

cu ajutorul echipamentelor IT și a 
licențelor achiziționate. 
l Număr de locuri de muncă create: 1  
l Valoarea finanțării nerambursabile: 

35.000 EURO 
l Beneficiarul proiectului: DIGITAL 

ROXY SRL 
 „Dezvoltarea sustenabilă a unei 

afaceri este condiționată de utilizarea 
eficientă a resurselor materiale, umane 
si financiare ale acesteia, în așa fel 
încât societatea să nu sufere pierderi.  

Prin achiziționarea echipamentelor 
IT și a licențelor necesare, avem posi-
bilitatea să desfășurăm activitatea de 
prelucrare a datelor în condiții de 
maximă siguranță și cu randament 
sporit.“ a menționat dna Dumitrache 
Roxana, reprezentantul legal al societății 
DIGITAL ROXY SRL. 

Numărul 
asistaţilor social 
din Miroslava - 

sub 1% din 
totalul 

populaţiei 
Ministerul Muncii a solicitat 

Agențiilor pentru Plăți și Inspecție 
Socială să verifice modul în care s-au 
făcut anchetele în cazul asistaților so-
cial. Astfel în toate primăriile din țară 
au loc verificări ale dosarelor de acor-
dare a venitului minim garantat.  

La Miroslava un astfel de control a 
avut loc în săptămâna 15-19 februarie 
iar inspectorii au constatat că în 
Primăria Miroslava sunt înregistrate 
un număr de 22 de dosare pentru acor-
darea venitului minim garantat ceea ce 
înseamnă că din populația de 29.490 
locuitori înregistrați ca cetățeni ai co-
munei doar 0,074% beneficiază de 
ajutor social, adică sub 1%. 

Ministrul Raluca Turcan a dat ex-
emplul Sibiului, unde a descoperit că 
80 la sută dintre cei care beneficiază 
de o astfel de măsură, fără a preciza 
care, sunt plecați din România. 

Tot ea spune că, din cauza lipsei de 
personal, anchetele sunt incomplete. 
Ar exista, așadar, multe persoane 
care încasează bani de la stat fără să 
respecte criteriile legale. 

De multe ori, ajutoarele se 
cumulează, urmarea fiind că românii 
în cauză se complac și nu-și mai 
caută de muncă, dar nu este și cazul 
Miroslavei acolo unde cele 22 de 
dosare existente sunt cazuri reale de 
persoane aflate în nevoi, iar restul 
persoanelor apte de muncă pot bene-
ficia de locuri de muncă chiar pe raza 
comunei unde cele două parcuri in-
dustriale existente și celelalte fabrici 
existente au o ofertă de muncă 
variată.  


