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La finalul lunii februarie Primăria Comunei Miroslava a lansat aplicația de sesizări, soluție 
oferită compania Sobis prin platforma CityOn. Aceasta este în fază de test pentru următoarele 
trei luni în care vor fi monitorizate impactul aplicației, definirea categoriilor, calitatea 
inputurilor de la cetățeni și alți parametri tehnici. Cei care au deja cont pe platforma CityOn o 
pot accesa după autentificare din meniul aplicației sau din pagina principală. l Pagina 3

Primăria Comunei Miroslava 
a lansat aplicaţia de sesizări

În luna martie a.c. UAT Comuna Miroslava, 
județul Iași a primit trei solicitări de la trei asociații 
pentru realizarea unor proiecte de dezvoltare locală. 
Consiliul Local Miroslava a aprobat în luna martie 
2021 realizarea acestor trei proiecte în parteneriat. 

„Susținem societatea civilă și încurajăm 
parteneriatele pentru dezvoltare locală. Venim în 
întâmpinarea cetățenilor din comuna noastră, mai 
ales a celor din satele urbanizate pentru pentru a 
le oferi activități cât mai diverse“, a declarat Dan 
Niță – primarul comunei Miroslava, județul Iași. 
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Trei proiecte 
în parteneriat 
cu societatea 

civilă
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Datele înregistrate la Oficiul de Stare Civilă în luna februarie 2021
În luna ianuarie 2021, la Oficiul de 
Stare Civilă al Comunei Miroslava s-au 
înregistrat un număr de 10 certificate 
de căsătorie, 3 certificate de naștere și 
10 certificate de deces, astfel: 

Căsătorii 
l Tabără Gabriel și Rusu Ana-Maria 
l Mandache Andrei și Alexandrescu Lenuța 
l Stoleriu Ovidiu-Silviu și Farcași Angela 
l Livădaru Vasile și Garavelas Petronela 
l Ciucănel Adrian și Saveluc Diana-Alexandra 
l Faur Paul-Floris și Ciornei Valentina 
l Vrabie Iustin-Vasile și Lăzărică Ana-Maria 
l Dărîngă Constantin și Luca Țuca 
l Coțofană Ionuț-Andrei și Tincu Corina-Roxana 

l Guțanu Zenoviu-Vasile și Moscalu Delia-Ioana 

Naşteri 
l Untila Cataleya 
l Papuc Tony 
l Papuc Mark 

Decese 
l Petrică Petru, 91 ani 
l Gogu Viorica, 75 ani 
l Bulbașa Elena, 82 ani 
l Bobârnac Mihai, 53 ani 
l Iftimiciuc Ilie-Mihai, 57 ani 
l Berbinschi Tudor-Ștefan, 23 ani 
l Amariei Ana, 63 ani 
l Radu Gheorge, 83 ani 
l Vicol Andrei, 31 ani 
l Cotoman Neculai, 76 ani

Reunit în ședință de lucru 
ordinară în ziua de 25 februarie 
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. 21: Se aprobă trece-
rea în domeniul public al comunei 
Miroslava a bunurilor aferente in-
frastructurii tehnico-edilitare 
aparținând sistemului de alimentare 
cu apă și de canalizare, precum și a 
altor investiții realizate pe raza 
Unității Administrativ-Teritorială co-
muna Miroslava, județul Iași.  

l Hotărârea nr. 22: Se aprobă înceta-
rea de drept a contractului de conce-
siune nr. 16716/07.06.2017  

l Hotărârea nr. 23: Se aprobă înceta-
rea de drept a contractului de conce-
siune nr. 26297/22.08.2018 

l Hotărârea nr. 24: Se aprobă înceta-
rea de drept a contractului de conce-
siune nr. 23464/27.07.2017 

l Hotărârea nr. 25: Se aprobă înceta-
rea de drept a contractului de conce-
siune nr. 23636/28.07.2017 

l Hotărârea nr. 26: Se aprobă înceta-
rea de drept a contractului de conce-
siune nr. 9365/17.04.2015 

l Hotărârea nr. 27: Se aprobă înceta-
rea de drept a contractului de conce-
siune nr. 33110/17.12.2015 

l Hotărârea nr. 28: Se aprobă înceta-
rea de drept a contractului de conce-
siune nr. 23376/14.09.2015 

l Hotărârea nr. 29: Se aprobă înceta-
rea de drept a contractului de conce-
siune nr. 26300/22.08.2018  

l Hotărârea nr. 30: Se aprobă înceta-
rea de drept a contractului de conce-
siune nr. 23629/28.07.2017 

l Hotărârea nr. 31: Se aprobă înceta-
rea de drept a contractului de conce-
siune nr. 23644/28.07.2017  

l Hotărârea nr. 32: Se aprobă înceta-
rea de drept a contractului de conce-
siune nr. 16704/07.06.2017 

l Hotărârea nr. 33: Se aprobă înceta-
rea de drept a contractului de conce-
siune nr. 50871/09.12.2019 

l Hotărârea nr. 34: Se aprobă înceta-
rea de drept a contractului de conce-
siune nr. 23651/28.07.2017 

l Hotărârea nr. 35: Se aprobă aloca-
rea sumei suplimentare în valoare de 
116.204,55 lei fără T.V.A., aferentă 
dotărilor pentru obiectivul de 
investiție : „Extindere grădiniță și 
construire creșă în cadrul școlii „Co-
lonel Constantin Langa“ Miroslava, 
loc. Miroslava, comuna Miroslava, 
județul Iași“. 

l Hotărârea nr. 36: Se aprobă apro-
barea prelungirii duratei contractului 
de servicii nr. 41/02.03.2020, înche-
iat între comuna Miroslava și S.C. 
Servicii Publice Miroslava S.R.L. și 
a încheierii Actului adițional nr.1 la 
contract. 

l Hotărârea nr. 37: Se aprobă revi-
zuirea, modificarea și actualizarea 
Contractului de delegare a gestiunii 
serviciilor publice de alimentare cu 
apă și de canalizare nr. 48/2009 prin 
Actul Adițional nr. 41. 

l Hotărârea nr. 38: Se aprobă conso-
lidarea Contractului de delegare a 
gestiunii serviciilor publice de ali-
mentare cu apă și de canalizare nr. 
48/2009 încheiat între Asociația Re-
gională a Serviciilor de Apă Canal 
Iași – ARSACIS și societatea APA-
VITAL S.A. 

l Hotărârea nr. 39: Se aprobă trece-
rea în domeniul public al comunei 
Miroslava, județul Iași a investiției: 
„Consolidare drum strada Iazului, sat 
Horpaz, comuna Miroslava, jud. 
Iași“. 

l Hotărârea nr. 40: Se aprobă trece-
rea în domeniul public al comunei 
Miroslava, județul Iași a investiției: 
„Modernizare Grădiniță cu program 
normal localitatea Horpaz, com. Mi-
roslava, jud. Iași.“ 

l Hotărârea nr. 41: Se aprobă trece-
rea în domeniul public al comunei 
Miroslava, județul Iași a investiției: 
„EXTINDERE REȚEA DE CANA-
LIZARE ȘI RACORDARE IM-
OBILE“ în sat Valea Adâncă și darea 
în administrare și exploatare către 
S.C APAVITAL S.A. 

l Hotărârea nr. 42: Se aprobă trece-
rea în domeniul public al comunei 
Miroslava, județul Iași a investiției: 

„CONSTRUIRE GOSPODĂRIRE 
DE APĂ PENTRU STINGEREA 
INCENDIILOR ȘI REȚEA 
HIDRANȚI EXTERIORI PE PERI-
METRU PARCULUI INDUS-
TRIAL“ și darea în administrare și 
exploatare către S.C APAVITAL 
S.A. 

l Hotărârea nr. 43: Se aprobă actua-
lizarea identificatorilor topo-cadas-
trali ai bunului imobil-“Teren școală 
Valea Adȋncă“, ce aparține domeniu-
lui public al comunei Miroslava, 
județul Iași, conform Anexei nr. 48 la 
H.G. nr. 1354/2001 privind atestarea 
domeniului public al județului Iași, 
precum și al orașelor și comunelor 
din județul Iași. 

l Hotărârea nr. 44: Se aprobă apro-
barea Planului de Ordine și Siguranță 
Publică a comunei Miroslava, 
județul Iași pentru anul 2021. 

l Hotărârea nr. 45: Se aprobă acorda-
rea, cu titlu gratuit, a dreptului de uz 
și a dreptului de servitute către S.C. 
Delgaz Grid S.A., asupra terenului în 
suprafață de 10 m.p., aparținând do-
meniului public al Unității Adminis-
trativ-Teritoriale comuna Miroslava, 
situat în intravilan sat Brătuleni, co-
muna Miroslava, pentru execuția lu-
crării de: „Alimentare cu energie 
electrică sediu social S.C. DINAMIC 
SMART JUNIOR S.R.L.“. 

l Hotărârea nr. 46: Se aprobă aviza-
rea Planului Urbanistic Zonal pentru 
modificare indicatori urbanistici în 
vederea construirii unui parc logistic, 
având ca obiect terenul în suprafață 
totală de 215180 m.p., situat în intra-
vilanul comunei Miroslava, sat Bră-
tuleni, strada Industriilor (E58 Iași-
Tg. Frumos), numerele cadastrale 

68686, 66315, 68682, 66306, 77783, 
77789, 80512, 73764 - beneficiari: 
S.C. ZINAN INVESTMENT 
GROUP S.R.L., S.C. TRANSMIXT 
S.A. și alții. 

l Hotărârea nr. 47: Se aprobă apro-
barea Planului Urbanistic Zonal pen -
tru schimbarea zonei de funcți uni din 
M1+IS1 în IS1- zonă de instituții pu-
blice și servicii de interes general; 
construire spații comerciale și birouri 
pe teren proprietate situat în comuna 
Miroslava, sat Valea Adâncă, număr 
cadastral 85823-beneficiar: S.C. IN-
TERMAG S.R.L. 

l Hotărârea nr. 48: Se aprobă înceta-
rea de drept a contractului de conce-
siune nr. 23442/14.09.2015 

l Hotărârea nr. 49: Se aprobă manda-
tarea reprezentanților Unității Admi-
nistrativ-Teritoriale comuna Miro-
slava, județul Iași-Consiliul Local al 
comunei Miroslava în cadrul Adună-
rii Generale a Asociaților (AGA) 
Societății MIROSLAVA INDUS-
TRIAL PARC S.R.L. 

l Hotărârea nr. 50: Se aprobă traseele 
pentru transportul public județean de 
persoane efectuat pe ruta Comuna 
Miroslava –Municipiul Iași și retur și 
introducerea acestora în „Noul pro-
gram de transport public județean de 
persoane prin curse regulate“. 

l Hotărârea nr. 51: Se aprobă modi-
ficarea și completarea Organigramei 
și a Statului de Funcții ale Unității 
Admnistrativ-Teritoriale comuna 
Miroslava, ca urmare a înființării 
structurii creșă și a unor noi posturi. 

l Hotărârea nr. 52: Se aprobă modi-
ficare si completarea Programului 
anual estimativ al achizițiilor publice 
pentru anul 2021.

Hotărâri ale Consiliului Local 
Miroslava din luna februarie 2021
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Platforma aleasă este o soluție web-
based care permite accesul la aplicație 
de pe telefon, tabletă sau calculator, fără 
să necesite instalare. Sunt sufieciente o 
conexiune de internet și un browser. Un 
alt plus al acestei aplicații este dat de 
faptul că se pot depune sesizări atât cu 
cont cât și fără cont. Aplicația poate fi 
accesată de pe pagina de internet a pri-
măriei – www.primăriamiroslava.ro – 
făcând click pe butonul sesizări din bara 
de meniu (dreapta sus) sau din link-urile 
rapide din pagină. Cei care au deja cont 
pe platforma CityOn o pot accesa după 
autentificare din meniul aplicației sau 
din pagina principală. 

Până la momentul scrierii acestui ar-
ticol, prin intermediul platformei au fost 
depuse 138 de sesizări. Cele mai multe 
au fost depuse în categoria „Drumuri și 
străzi publice“ – 53 de sesizări, „Ilumi-
nat pe domeniul public“ – 21 de sesizări 
și „Trafic auto și semne de circulație pe 
drumuri publice“ – 16 sesizări. În ceea 
ce privește stadiul sesizărilor depuse, 
primăria ne-a comunicat că din cele 138 
de sesizări depuse - 2 sunt în așteptare, 
101 sunt în lucru, 5 sunt șterse și 30 au 
fost deja rezolvate. 

„Am dorit să punem la dispoziția 
cetățenilor noștri o platformă de sesizări 
din două motive principale. Primul – ne 

dorim ca cetățenii să poată avea la înde-
mână un instrument ușor de folosit și 
accesibil care să le permită să semna-
leze lucruri ce țin de gestionarea dome-
niului public fără să mai fie nevoie să 
vină la primărie, să sune sau să trimită 
un e-mail, direct de pe telefonul mobil 
și nu numai. În al doilea rând, această 
platformă va permite aparatului de spe-
cialitate din primărie să idetifice mai 
rapid problemele din comunitate, să 
ajungă ușor la locațiile cu probleme, să 
aibă o viziune de ansamblu care să per-
mită bugetarea intervențiilor ce urmează 
a fi făcute, iar orice sesizare să fie înre-
gistrată, să primească răspuns și să fie 
mai ușor de urmărit de către conducerea 
primăriei“ a declarat Mihai Lisoschi, vi-
ceprimarul comunei Miroslava. 

Primăria a prezentat la lansare câteva 
reguli și recomandări în utilizarea 
aplicației de sesizări, recomandări pe 
care le regăsiți mai jos: 
1. Încadrați cât mai bine sesizarea du-

meavoastră – sunt disponibile 11 ca-
tegorii cu subcategoriile aferente. 
Dacă nu găsiți o variantă care să des-
crie exact situația, folosiți categoria 
sau subcategoria care se apropie cel 
mai mult de situația cu care vă 
confruntați. Pentru a facilita încadra-

rea mai ușoară a sesizărilor, am atașat 
structura acestora la această postare. 

2. Localizați cât mai exact sesizarea fo-
losind harta interactivă sau câmpul de 
adresă. 

3. Atașați fotografii. Chiar dacă câmpul 
de fotografie nu este obligatoriu mo-
mentan, o fotografie poate permite 
înțelegerea situației mai ușor. În 
funcție de rezultatele acestei perioade 
de testare se va decide dacă fotogra-
fia va deveni obligatorie pentru anu-
mite categorii de sesizări. 

4. Creați-vă cont pe platforma CityOn. 
Pe lângă faptul că veți putea vedea în 
timp real stadiul sesizării dumnea-
voastră și veți avea acces la istoricul 
sesizărilor depuse de dumneavoastră, 
având cont veți putea să validați (să 
dați like) o sesizare deja depusă și 
astfel nu va mai trebui să o scrieți 
dumneavoastră. Plus că, pe lângă ac-
cesul la sesizări, cu un cont pe plat-
forma CityOn puteți să achitați on-
line taxe, impozite, amenzi, con-
tracte, să aveți acces la istoricul aces-
tora, fără a mai fi necesară deplasarea 
la primărie. 

5. Depuneți sesizări reale. O sesizare 
presupune de cele mai multe ori de-
plasare în teren pentru verificare. În 
cazul în care sesizarea nu este reală, 

înseamnă pierdere de bani din buge-
tul local prin combustibilul consumat 
pentru deplasare și cu timpul pierdut 
în care angajatul ar fi putut rezolva 
alte sesizări sau sarcini de lucru. Pen-
tru a preîntâmpina acest tip de abu-
zuri, va exista posibilitatea suspendă-
rii pe un termen mai lung sau mai 
scurt al accesului la aplicația de sesi-
zări pentru cei care depun sesizări 
false.  
Aplicația poate fi accesată direct și 

de la următoarea adresă - 
miroslava.cityon.ro/Sesizari. După 
primele luni de testare și după redefi-
nirea parametrilor tehnici în urma lan-
sării aplicației și a feedback-ului după 
folosirea acesteia în mediul real, Pri-
măria Comunei Miroslava va lansa tu-
toriale în care să explice modul de uti-
lizare al platformei. 

Cei care nu dispun de tehnologia ne-
cesară – nu au conexiune de internet și 
un telefon smart, tabletă sau calculator 
/ laptop – pot depune sesizări în scris ca 
și până acum – fie direct la registratura 
primăriei, fie, dacă vor să evite drumul 
la primărie, le pot trimite prin poștă pe 
adresa primăriei – Primăria UAT Co-
muna Miroslava, str. Constantin Langa, 
numărul 93, sat Miroslava, comuna Mi-
roslava, județul Iași.

Primăria Comunei Miroslava 
a lansat aplicaţia de sesizări
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Miroslava – o comună a cărei bogăție 
nu se contorizează doar prin dealuri do-
moale scrutând șesul Bahluiului, acoperite 
de păduri seculare, pășuni, vii și livezi, 
arii cultivate cu porumb și cereale între 
numeroase iazuri și prisăci, nu înseamnă 
doar lumina specială atestată de artiștii 
bucuroși să admire la apus din aceste lo-
curi Ceahlăul și înălțimile Giumalăului și 
Rarăului, ci și oamenii care, de sute de mii 
de ani au locuit și viețuit pe aceste melea-
guri căutate și azi de cei dornici a se așeza 
în pacea care o binecuvântează. Se ac-
ceptă faptul că numele comunei ar proveni 
de la numele propriu Miroslav, de origine 
slavă, întâlnit în documente vechi din 
Moldova și Țara Românească. Astfel, un 
document din 1571 dat de Petru Vodă 
întărește stăpânirea a jumătate din satul 
Dolniceni pentru nepoții săi, Ghedeon 
Popa și Miroslav, iar la 1579 este atestat 
istoric satul Miroslava, în timpul domniei 
lui Petru Șchiopul, ctitorul mânăstirii Ga-
lata. Semnificația prenumelui feminin Mi-
roslava este „pace și glorie“ de la elemen-
tele slave „mir“ (pace) și „slava“ (glorie) 
– Gloria Păcii1. 

Asemenea multora dintre localitățile 
Moldovei, nu există înscrisuri care să 
ateste vechimea locuințelor din Uricani 
ori Vorovești, acelea care prin săpăturile 
arheologice au scos la iveală unelte făcute 
din așchii și miez de silex din Paleoliticul 
inferior sau fragmentul de idol din lut ars 
aparținând Epocii bronzului și amfora cu 
decor în relief crestat numit ‟Vasul de la 
Uricani pe postament‟2. Miroslava are 31 
de situri arheologice confirmate și cred că 
puține localități din țară se pot lăuda cu 
asemenea repere istorice. Și totuși, în 
timp, pe platourile dealurilor rămân ve-
trele satelor Balciu, Miroslava, Vorovești, 
apoi Valea Ursului și chiar Dancaș și 
Cornești, celelalte sate ale comunei, Uri-
cani, Brătuleni, Găureni, Proselnici, 
Ciurbești, Horpaz, Valea Adâncă s-au 
orientat către văile ce înconjoară centrul 
de comună. În multe locații se găsesc vase 
din perioada Cucuteni, epoca Fierului sau 
urme ale civilizației dacice3. Douăspre-
zece obiective din comuna Miroslava sunt 
incluse în lista monumentelor istorice din 
județul Iași. Patru dintre ele sunt situri ar-
heologice: situl de „la Râpă“ (1 km nord 
de satul Brătuleni); fortificația de pământ 
(„Cetățuia“) din secolele al II-lea–al III-
lea e.n. de la Valea Ursului; așezarea 
din perioada Halstatt aflată la est de 
„Cetățuie“ în zona aceluiași sat; și situl de 
„la Bulgărie“ de la marginea nord-estică 
a satului Miroslava. Situl de „la Râpă“ cu-
prinde urme de așezări din eneolitic (cul-
tura Cucuteni), eneoliticul final (cultura 
Horodiștea-Erbiceni), secolul IV e.n. 
(epoca daco-romană), secolele VI - VII 
(epoca migrațiilor), și din secolele XV și 
XVII (epoca medievală). Situl de „la Bul-
gărie“ conține așezări din eneoliticul final 
(cultura Horodiștea-Erbiceni), secolele 
III- IV e.n. (epoca daco-romană), secolele 
al V–VIII, secolele IX–XI (Evul Mediu 

Timpuriu), secolele XI–XII și secolele 
XII- XVIII. 

Celelalte opt obiective sunt clasificate 
ca monumente de arhitectură — biserica 
„Buna Vestire“ (1833) din Cornești; Bise-
rica de lemn „Sfântul Nicolae“ (1806) și 
biserica „Sfinții Voievozi“ (1769), ambele 
din Ciurbești; casa Anghel (secolul al 
XIX-lea) din Cornești; biserica de lemn 
„Sfântul Gheorghe“ (1768) din Vorovești; 
biserica „Nașterea Maicii Domnului“ 
(1811) din Miroslava; casa Sturza (înce-
putul secolului al XIX-lea) din Miroslava; 
și biserica „Sfinții Voievozi“ (secolul al 
XVIII-lea) din Proselnici4. 

Pe înălțimi s-au ridicat mânăstiri, cum 
ar fi Galata pe dealul Miroslavei (mânăs-
tire care inițial purta numele dealului pe 
care era construită sub domnia lui Petru 
Șchiopu Vodă la 1584), fiind cunoscută ca 
Miroslava Gălății. Chiar dacă s-au suge-
rat în cărți teorii privind toponimul 
localității care, oricum înglobează o slavă 
(glorie) adusă păcii, indiferent că s-ar da-
tora unui nume propriu slav, Miroslav, bo-
ierul care deținea pământ în acest areal 
(un uric din vremea lui Ștefan cel Mare -
1493), cu siguranță numele se potrivește 
liniștii determinante tărâmului de vis în 
care se desfătau sufletele acestui loc. Aici 
este conform cronicilor Miroslava lui 
Beldiman, unde găsim astăzi centrul co-
munei, atestare documentară abia în 1579. 

Încă din 1434, prin faptul că locuitorii 
se ocupau cu creșterea albinelor, creșterea 
vitelor, a viței-de-vie și agricultura, apar 
primele mențiuni în actele vremii. 
Voroveștii sunt, deci, primii menționați, 
apoi Balciu în 1446, Brătulenii și Uricanii 
în 1456, urmate de celelalte sate ale co-
munei. Existența moșiilor și a pământuri-
lor mânăstirești a definit în afara răzeșilor 

pe cei care munceau ca slugi, ori clăcași. 
Existau însă și meșteșugari ori preoți, dar 

principala îndeletnicire era legată de 
creșterea animalelor: vite, oi, cai pentru 

1 https://www.copilul.ro/nume-copii/nume-
slave/Miroslava.html
2 Ștefan Susai, Miroslava. Memoria timpu-
lui. ..., TipoMoldova, Iași 2015
3 Dumitru Bunea, Miroslava de la origini 
până în prezent, Informația de Miroslava, 
nr.2, februarie 2018, p.7 4 Wikipedia, Comuna Miroslava, Iași

  Vremuri de odinioară în  

Clădirea ce a găzduit Institutul de Educaţie pentru F

Poetul Dimitrie Anghel
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care se îngrijeau de imaș și fâneață, de 
agricultură (grâu, orz, secară, ovăz, po-

rumb), dar și de cultivarea viței-de-vie, 
atestate la Vorovești și Uricani. Dacă iarna 

locuitorii se îngrămădeau la gura sobei, 
îngrijind de animale, primăvara îi scotea 
la lucrările câmpului și treburile 
gospodărești, respectând cu sfințenie viața 
creștinească și bucurându-se de ocaziile 
de horit și distracție în vatra satului. Dez-
voltarea satelor comunei este strâns legată 
de interesele și proprietățile uriașe pe care 
le deținea mânăstirea Galata.  

Un eveniment deosebit în istoria înce-
putului de secol XIX este înființarea la 24 
(25) octombrie 1831 a unui pensionat-
gimnaziu numit Institut de Educație pen-
tru Fiii de Nobili de către trei profesori 
francezi veniți la Iași după dezastrul lui 
Napoleon cel Mare din Rusia: De Lin-
court, Chefneux și Joseph Bayard. Aici se 
învățau limbile străine, cele mai căutate în 
acele vremi, franceza, germana și greacă, 
cum și matematicile, gramatica, geogra-
fia, istoria etc., cursuri care le urmau cu 
sfințenie fiii celor mai de seamă boieri – 
Mihail Kogălniceanu, Grigore Sturdza, 
Alecu Paladi și mulți alții,5 care a 
funcționat în palatul ctitorit de Teodor 
Balș la finele secolului XVIII, proprietate 
apoi a familiilor Mavrocordat, Beldiman 
și Sturdza6. La examenele de absolvire 
participă și viitorul domnitor, Mihail Stur-
dza, cel care consacră învățământul supe-
rior din Moldova prin Academia Mihăi-
leană (1834). Deci, acest institut este un 
precursor al Academiei Mihăilene, ce a 
ţinut loc de facultate. Majoritatea nu au 
mai făcut alte studii. Sturdza îşi pregătea 
copii pentru domnie, unul în Moldova, 
altul în Ţara Românească, iar Kogălni-
ceanu, fiul natural al lui Mihail Sturdza, a 

ajuns prim-ministru7. O poveste, precum 
fiecare castel are fantoma sa, mai circulă 
și azi. Ca un străjer de demult printre zi-
durile vechi, cu forme şi apariţii numai de 
ea vrute şi de puţini văzute, este fantoma 
unei fete în rochie de mireasă care îşi 
preumblă trena rochiei şi albul chipului 
prin camerele palatului, fără descătuşare 
din blestemul în care a fost prinsă. Prima 
oară a apărut în turnul palatului, acolo 
unde pe vremuri erau dormitoarele fetelor 
orfane iar mai apoi ale fetelor din interna-
tul liceului. Dar aceasta este o poveste, azi 
aici găzduindu-se un muzeu cu care se 
mândrește Miroslava8. 

Un alt moment important este 
recunoașterea internațională a activității 
de sericicultură prin creșterea viermilor de 
mătase și extragerii și prelucrării firelor 
de borangic, liceul excelând în arta 
țesătoriei și a cusăturilor artistice realizate 
cu acestea, după cum a apreciat juriul 
Expoziției Universale de la Paris, în 1867, 
acordându-i medalia de bronz9.  

Începutul de secol XX aduce în memo-
ria Miroslavei câteva mari personalități. 
Amintesc cu un real omagiu pe Olga Ma-
vrocordat Sturdza care a studiat pictura 
şi sculptura la Berlin, Dresda şi Paris, a 
fost acceptată în atelierul lui Rodin și a 
expus la Salonul de la Paris. În anul 1917 
a înfiinţat Societatea pentru ocrotirea or-
fanilor de război, care a funcţionat până în 
1934. Totodată, principesa Olga Sturdza a 
dăruit moşia sa părintească „Miroslavele“ 
împreună cu castelul, viile și parcul în va-
loare de 800000 lei, Societăţii Ortodoxe, 
care a înfiinţat acolo prima colonie agri-
colă pentru 150 orfani de război băieţi, cu 
şcoală primară, grădiniță de copii, ateliere. 
În personalitatea principesei Olga Sturdza 
se armonizează nobleţea, abnegaţia, tole-
ranţa, altruismul şi spiritul de sacrificiu10. 

Dimitrie Anghel, poet, prozator, repre-
zentant al simbolismului român, s-a năs-
cut pe 16 iulie 1872 la Cornești, fiu al 
unui boier de avangardă, interesat de de-
voltarea mecanizării agriculturii și al 
mamei, Erifilia, verișoară a scriitorului 
Paul Zarifopol, ginerele lui C. Dobro-
geanu-Gherea. Poetul a făcut parte din 
redacția și comitetul de direcție al revistei 
„Semănătorul“ în perioada 1906-1908, în 
care a publicat traduceri, poezii și proză. A 
editat revista „Cumpăna“ în 1909 îm-
preună cu Mihail Sadoveanu, Ștefan Oc-
tavian Iosif și Ilarie Chendi. Amintirea 
poetului este mereu prezentă în memoria 
localnicilor11, 

Deci nu numai existența caselor 
boierești, a așezării în arealul comunei a 
unor mari personalități ale vremii, ci și si-
tuarea satelor comunei într-un cadru natu-
ral extrem de frumos au constituit leagă-
nul de dezvoltare pentru mândria și 
dorința localnicilor de ridicare a comunei 
la nivelul civilizației europene. 

 
Julieta PENDEFUNDA

5 Albina Românească, 7 aug, 1832 citată de 
N.A, Bogdan, Orașul Iași, Ed. Tehnopress, 
1997
6 Miroslava, despre locuri și oameni, Sofia-
Cофия  Consulting, 2013

7 http://www.agorapress.ro/misterele-de-pe-
domeniul-printesei-olga-sturdza-fantoma-din-
turnul-palatul-de-la-miroslava/
8 Idem.
9 http://www.liceulmiroslava.ro/?page_id=51
10 https://www.facebook.com/descoperindis-
toria/posts/553702061708098/
11 https://www.artline.ro/Dimitrie-Anghel-
29942-1-n.htm

pace și glorie - Miroslava

Fiii de Nobili – Palatul Beldiman-Mavrocordat-Sturdza

Principesa Olga Mavrocordat Sturdza
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În luna martie a.c. UAT Comuna Mi-
roslava, județul Iași a primit trei solici-
tări de la trei asociații pentru realizarea 
unor proiecte de dezvoltare locală. Con-
siliul Local Miroslava a aprobat în luna 
martie 2021 realizarea acestor trei pro-
iecte în parteneriat. 

„Susținem societatea civilă și încura-
jăm parteneriatele pentru dezvoltare lo-
cală. Venim în întâmpinarea cetățenilor 
din comuna noastră, mai ales a celor din 
satele urbanizate pentru pentru a le oferi 
activități cât mai diverse“, a declarat 
Dan Niță – primarul comunei Miroslava, 
județul Iași.  

Asociația Română de Literație și 
Asociația „Clubul Sportiv ENDU-
RANCH“ au propus încheierea unor 
Parteneriate pentru Dezvoltare Locală 
prin apelul de proiecte POCA, cerere de 
proiecte competitive POCA/659/2/1 
(CP14/2021 pentru regiunile mai puțin 
dezvoltate), Consolidarea capacității 
ONG-urilor și partenerilor sociali de a se 
implica în formularea și promovarea 
dezvoltării la nivel local. Programul 
Operațional Capacitate Administrativă 
este finanțat din Fondul Social European 
(FSE), în cadrul obiectivului tematic nr. 
11 Consolidarea capacității 
instituționale a autorităților publice și a 
părților interesate și eficiența 
administrației publice (OT 11) și își pro-
pune să consolideze capacitatea admi-
nistrativă a autorităților și institu țiilor 
publice de a susține o economie mo-
dernă și competitivă, abordând provoca-
rea 5 Administrația și guvernarea și pro-
vocarea 2 Oamenii și societatea din 
Acordul de Parteneriat al României. 

Proiectul „Școli puternice, 
comunități dezvoltate“ propus de 
Asociația Română de Literație este un 
proiect pilot, care va fi dezvoltat în pre-
mieră și care poate duce la o 
administrație publică performantă în 
relația cu instituțiile de educație, o co-
munitate activă și reactivă în sens con-
structiv, în legătură cu rolul și 
responsabilitățile școlii. Pentru imple-
mentare este necesar implicarea unei 
administrații locale - un partener deschis 
la schimbare și dornic de performanță. 
Unitățile școlare cu personalitate juridică 
de pe raza comunei Miroslava, județul 
Iași care vor beneficia de rezultatele 
proiectului sunt următoarele: Liceul 
Tehnologic Agricol „Mihail Kogălni-
ceanu, satul Miroslava – 437 de elevi; 
Școala Gimnazială „Colonel Constan-
tin Langa“ – satele: Miroslava, Găureni, 
Uricani, Brătuleni, Vorovești, Valea Ur-
sului, Balciu, Valea Adâncă – 455 școlari 
și preșcolari; Școala Gimnazială „Dimi-
trie Anghel“ – satele: Cornești, Prosel-
nici, Ciurbești, Dancaș, Horpaz – 355 
școlari și preșcolari. Proiectul „Școli pu-
ternice, comunități dezvoltate“ va ur-
mări în principal: consolidarea 
capacității interne a ONG-urilor pentru 
a sprijini dezvoltarea competențelor ma-
nageriale în mediul școlar; crearea unui 
mecanism colaborativ între autoritățile 
publice locale, unități școlare și ONG-
uri pentru a crește capacitatea unităților 
de învățământ printr -un management de 
calitate fundamentat pe colectarea, pro-
cesarea și analiza datelor; crearea unui 
sistem de monitorizare și evaluare per-
manentă a indicatorilor de management 

educațional la nivelul fiecărei unități 
școlare din comunitate. Prin proiect se 
vor identifica și resursele materiale și 
umane care pot fi utilizate în creșterea 
calității managementului instituțiilor 
educaționale (ONG-uri, companii, 
instituții publice). Pe baza acestei diag-
noze se va realiza un plan de acțiune la 
nivelul comunității, dar și pentru fiecare 
instituție educațională în parte, pentru 
realizarea unui management educațional 
cât mai profesionist. Un alt punct impor-
tant al proiectului este cel de realizarea 
și livrarea unor module de formare pe 
nevoile exprimate de către echipele de 
management din instituțiile de educație, 
reprezentanții autorității publice locale 
și ai societății civile. 

ENDURANCH este primul și singu-
rul parc natural și de aventură off-road 
din Nord-Estul României, adică din estul 
sălbatic. Asociația „Clubul Sportiv 
ENDURANCH“ propune un proiect în 
parteneriat prin care se vor desfășura di-
verse activități sportive pentru tinerii din 
comuna Miroslava.  

Cel de-al treilea parteneriat este cu 
Asociația Artipic Iași care propune Pro-
gramul „Caravana de Artă Urbană“ cu 
finanțare prin Administrația Fondului 
Cultural Național (AFCN). AFCN 
finanțează proiecte ce susțin creația con-
temporană românească și valorizarea pa-
trimoniului, ce contribuie la buna 
înțelegere a fenomenelor artistice, pre-
cum și la accesul cât mai larg al publi-
cului la cultură.  

Acesta presupune continuarea proiec-
tului pilot inițiat de Asociația Artipic. 
Ediția propusă se va desfășura pe o pe-
rioadă mai lungă de timp: 1 iulie 2021 – 
28 februarie 2023, în 10 comunități din 
județul Iași (atât comune, cât și orașe) 
dezavantajate din punct de vedere cultu-
ral. Principalele activități propuse/co-
munitate: realizarea unei picturi murale; 
inaugurarea unui perete de practică legal 
(perete pe care orice persoană doritoare 
își poate exprima creativitatea sau expe-

rimenta pictura murală); 1 atelier de im-
plicare civică + întâlnire cu reprezentanți 
ai Primăriei (pentru a discuta despre pro-
blemele și soluțiile identificate de 
participanți); 1 atelier de artă stradală și 
graffiti; 1 atelier de street dance; 1 atelier 
de realizat fotografii cu telefonul (+ edi-
tat fotografiile din telefon); 2 ateliere de 
jonglerii; 1 spectacol de animație stradală 
– jonglerii cu foc; 1 spectacol video map-
ping (proiecție animație pe o clădire); 2 
proiecții de film; 1 spectacol de 
improvizație muzicală – încurajăm și lo-
calnicii să participe; 1 expoziție cu foto-
grafii din cadrul activităților, fotografii 
realizate de participanții la atelierul de 
realizat fotografii cu telefonul și lucrări 
realizate de participanți la atelierul de 
artă stradală; 1 eveniment cu momente 
susținute de localnici (gen talent show); 
promovarea turistică a comunității (do-
cumentar proiect, hărți); 1 eveniment de 
diseminare (proiecție documentar Cara-
vana de Artă Urbană). Se estimează 
minim 140 participanți implicați direct, 
minim 600 participanți evenimente. Re-
zultatele proiectului vor fi: dezvoltarea 
peisajului cultural; promovarea turistică 
a comunei/orașului; înfrumusețarea ur-
bană a comunității cu o lucrare de artă 
stradală ce însumează în medie 50 mp; 
peste 140 de participanți își vor dezvolta 
compe ten țele de implicare civică și 
competen țele artistice (desen, fotografie, 
dans, jonglat, muzică, ș.a.); peste 600 de 
locuitori ai celor 10 comunități vor bene-
ficia de facilitarea accesului la cultură și 
artă (ateliere, spectacole, proiecții de 
film, videomapări, expoziții); peste 2000 
de locuitori beneficiază de 
înfrumusețarea urbană a zonei în care lo-
cuiesc; dezvoltarea competențelor a celor 
minim 20 de artiști implicați; dezvoltarea 
competențe lor celor minim 10 voluntari 
implicați; comunitatea va avea un spațiu 
pentru exprimare artistică/practică a pic-
turii murale.  

Proiectele sus-menționate au termen 
limită de depunere 31.03.2021. 

Trei proiecte în parteneriat cu societatea civilă
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În data de 25 martie, Comitetul 
Național pentru Situații de Urgență 
(CNSU) a anunțat într-o conferință de 
presă noile măsuri pentru combaterea 
pandemiei de Covid-19. Elementul de 
noutate este dat de restricțiile pentru 
localitățile care au o rată a incidenței 
cumulate pe ultimele 14 zile între 4 și 
7,5 la mie și peste 7,5 la mie. Datorită 
timpului scurt pentru punere în apli-
care, dar și pentru a da posibilitatea 
agenților economici să-și poată orga-
niza programul, guvernul a anunțat în 
data de 26 martie că noile măsuri vor 
intra în vigoare din data de 28 martie și 
nu imediat după publicarea în moni-
torul oficial, așa cum anunțaseră în 
conferința de presă din data de 25 mar-
tie. 

Pentru că rata de incidență în 
Miroslava este de peste 4 la mie (4,55 
la momentul scrierii articolului), aceste 
măsuri impactează și comuna noastră, 
iar autoritățile publice locale invită 
cetățenii să țină cont de noile măsuri 
dispuse la nivel national, judeațean și 
local. 

 
Conform Hotarârii CNSU nr. 20 din 

25.03.2021, începând din 28 martie, se 
aplică următoarele restricții și la nivelul 
comunei noastre: 
l Este permisă circulația persoanelor 

în afara gospodăriei / locuinței până 
la ora 20:00 pentru zilele de vineri, 
sâmbătă și duminică, cu următoarele 
excepții: 
m Deplasarea în interes profesional 
m Deplasarea pentru asistență 
medicală care nu poate fi amanita și 
nici realizată de la distanță, precum 
și pentru achiziționarea de medica-
mente; 
m Deplasări în afara localităților 
ale persoanelor care sunt în transit 
sau efectuează călătorii al căror in-
terval orar se suprapune cu pe-
rioada de interdicție și care pot fi 
dovedite prin bilet sau orice altă 
modalitate de achitare a călătoriei; 
m Deplasări din motive justificate, 
precum îngrijirea/însoțirea copilu-
lui, asistența persoanelor vârstnice, 

bolnave sau cu dizabilități ori dece-
sul uni membru de familie  

l Limitarea intervalului de timp în care 
este permisă desfășurarea activității 
operatorilor economici care 
desfășoară activități de 
comerț/prestări de servicii în spații 
închise şi/sau deschise, publice 
şi/sau private până la ora 18:00 pen-
tru zilele de vineri, sâmbătă și 
duminică.  

l Suspendarea activității operatorilor 
economici desfășurată în spații închise 
în domeniul sălilor de sport/fitness. 

l În perioadele 03.04-04.04.2021 și 
01.05–02.05.2021 se permite 
circulația persoanelor în afara 
locuinței/gospodă riei, în intervalul 
orar 20:00-02:00 pentru deplasarea 
și participarea la slujbele religioase. 

l Ca excepție, în intervalul 18:00-
05:00, operatorii economici pot ac-
tiva doar în relația cu operatorii eco-
nomici cu activitate de livrare la 
domiciliu. 

l În situația în care rata incidenței cu-
mulate pe ultimele 14 zile depășește 
7,5 la mie, măsurile anuțate vor fi 
aplicate și în timpul săptămânii de 
luni până vineri. 

l Incidența cumulată în ultimele 14 
zile se calculează pe baza rezul-
tatelor testelor persoanelor nou con-
firmate gestionate în aplicația 
„corona-forms“. Serviciul de 
Telecomunicații Speciale va 
prezenta automat, la ora 10:00, pe 
platforma „alerte.ms.ro“ rezultatul 
calculului ratei de incidență. 
 
Toate măsurile din hotărârea 

numărul 20 a CNSU și aprobate prin 
HG 348 din 25 martie 2021 au fost pre-
luate și completate prin hotărârea 
numărul 58 a Comitetutlui Județean 
pentru Situații de Urgență (CJSU) Iași 
cu următorele precizări pentru comuna 
Miroslava: 
l Este interzisă activitatea în interior a 

restaurantelor, cafenelelor, barurilor 
unde incidența cumulate pe ultimele 
14 zile este mai mare de 3 la mia de 
locuitori  

l Activitatea restaurantelor și barurilor 
din interiorul hotelurilor, pensiunilor 
sau altor unități de cazare este 
permisă doar pentru persoanele 
cazate 

l Este permisă prepararea hranei și 
comercializarea produselor ali-
mentare și băuturilor alcoolice și 
nealcoolice care NU se consumă în 
interiorul localurilor 

l Organizarea și desfășurarea în inte-
rior a activităților cinematografelor, 
instituțiilor de spectacole și/sau con-
certe este interzisă 

l Activitatea cu publicul a opertorilor 
licențiați în domeniul jocurilor de 
noroc este interzisă 

l Activitățile desfășurate în aer liber 
(spectacole, concerte, festivaluri, alte 
activități și evenimente culturale 
publice sau private) sunt interzise. 
 
Documentele complete cu noile 

măsuri pot fi descărcate și consultate pe 
site-ul primăriei Miroslava în secțiunea 
Info COVID-19 din meniul Informații 
publice. 

Noi măsuri pentru combaterea pandemiei 
de COVID-19 adoptate de Comitetul 

Naţional pentru Situaţii de Urgenţă (CNSU)
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Pe data de 13 martie s-au reluat me-
ciurile din Liga a III-a. În Seria I, CS 
Știința Miroslava urmărește să aibă un 
parcurs cât mai bun pentru a-și atinge 
obiectivul – barajul de promovare în 
Liga a II-a. Pentru acest obiectiv, 
Știința Miroslava se luptă cu alte 3 
echipe – Foresta Suceava, Bucovina 
Rădăuți și Ceahlăul Piatra Neamț. 

Etapa a 11-a, jucată pe data de 13 
martie, a fost una cu ghinion pentru 
echipa noastră. După ce i-au condus la 
pauză cu 3-1 pe Dante Botoșani, golu-
rile Științei fiind marcate de Neamțu 
(min. 11 și 15) și Sandu (min. 42), 
băieții noștri au fost egalați in repriza 
secundă, primind golurile în minutele 
60 și 81 și au înregistrat al doilea egal 
al stagiunii. 

Etapa a 12-a a fost o deplasare de foc 
la una dintre contracandidatele la pro-
movare – Ceahlăul Piatra Neamț, 
echipă care câștigase în deplasare 
derby-ul cu Foresta Suceava în etapa 
premergătoare. Meciul a început cu o 
întărziere de 20 de minute, centralul 
trimițând cele două echipe la vestiere 
până când s-a rezolvat problema di-
mensiunilor porților. Înâlțimea standard 
este de 2,44 metri și niciuna dintre cele 
două porți nu corespundea, una era mai 
înaltă și alta mai scurtă decât dimensiu-
nea standard. Cu un moral bun, după 
meciul din etapa precedentă, jucătorii 
Ceahlăului au fructificat avantajul tere-
nului propriu și s-au impus în fața 
băieților noștri cu 1-0, gol Pintea în mi-
nutul 17.  

Pentru CS Știința Miroslava a urmat 
un nou derby, meciul cu Bucovina 
Rădăuți, o altă cotracandidată la pro-

movare. Până la momentul meciului 
din 27 martie, între Știința Miroslava și 
Bucovina Rădăuți se disputaseră 13 jo-
curi oficiale, șapte câștigate de către 
Știința, două remize și cinci victorii ale 
oaspeților. Etapa a treisprezecea a fost 
una cu noroc pentru Știința, băieții 
noștri s-au impus pe terenul din Uricani 
și au obținut cea de-a opta victorie din 
istoria confruntărilor cu rădăuțenii. La 
pauză scorul a fost 1-1, pentru Știința a 
înscris Edi Sandu în minutul 17, din pe-
nalty. Meciul a fost decis în minutul 71 
de eurogolul lui Neamțu. În urma aces-
tei victorii, Știința a trecut pe locul întâi 
în seria I, fiind urmată de două echipe 
care au același număr de puncte - Bu-

covina Rădăuți și Foresta Suceava. 
Lupta pentru barajul de promovare se 
anunță a fi una foarte strânsă, deoarece 
și echipa de pe locul patru, Ceahlăul, 
este doar la un punct distanță de grupul 
celor trei din frunte, toate cu câte 26 de 
puncte. 

În luna aprilie se vor desfășura restul 
meciurilor rămase din sezonul regulat. 
Programul echipei noastre este următo-
rul: 

3 aprilie: Șomuz Fălticeni – Știința 
Miroslava 

10 aprilie: Știința Miroslava – 
Hușana Huși 

17 aprilie: Bradu Borca – Știința Mi-
roslava  

24 aprilie: Știința – SJ Vaslui 
30 aprilie: Pașcani – Știința Miro-

slava 

Clasamentul Seriei I  
din Liga III după 13 etape

CS Știinţa Miroslava ţintește promovarea în Liga a II-a

A venit primăvara și ne apropiem de 
momentul în care fiecare proprietar de 
teren / curte va începe curățenia de 
primăvară. Ca urmarea a acestui lucru, 
Compartimetul Mediu din cadrul 
primărie dorește să aducă la cunoștință 
două aspecte pe care ar trebui sa le 
cunoască toți cetățenii: 

- deșeurile vegetale rezultate în urma 
îngrijirii terenurilor / curților au un trata-
ment diferit față de deșeurile menajere. 
Cei care le vor pune în pubela de deșeuri 
menajere riscă neridicarea gunoiului de 
către operatorul de salubritate. 

- arderea resturilor vegetale sau de-
pozitarea acestora pe domeniul public 
este interzisă. 

Ce alternative avem pentru 
resturile vegetale? 

Toți gospodarii care au pe lângă casă 
pomi fructiferi, viță de vie, trandafiri, 
arbuști ornamentali, gazon etc, au cel 
puțin trei variante prin care pot gestiona 
în mod eficient problema resturilor veg-
etale, fără a încălca prevederile HCL 
142/2020. 

Prima variantă este de departe cea mai 
eficientă și se poate aplica în orice 
gospodărie, indiferent de suprafața 
terenului. Această variantă constă în re-
ciclarea resturilor vegetale, în propriile 
curți/grădini prin metoda clasică de com-
postare. Utilizarea acestei metode aduce 
un mare plus calității produselor, fiind 
astfel evitate îngrășămitele chimice. În 

acest sens a fost elaborată și Legea 
181/2020, privind gestionarea deşeurilor 
nepericuloase compostabile, care 
prevede în mod expres selectarea mate-
rialelor biodegradabile destinate 
compostării/digestiei anaerobe și este 
obligatorie pentru toate persoanele fizice 
și juridice. 

A doua variantă de gestionare a res-
turilor vegetale este cea pusă la 
dispoziție de către primărie - posibili-
tatea de a duce pe cont propriu toate 
aceste resturi la platforma din Balciu 
(lângă padoc), aceasta fiind destinată în 
exclusivitate pentru depozitarea res-
turilor vegetale. 

Ce de-a treia variantă este să apelați 
la companii sau persoane fizice autor-
izate care pot transporta aceste deșeuri 
sau chiar pot face și activitate de 
toaletare a terenurilor / curților. SC Ser-
vicii Publice Miroslava SRL oferă ser-
vicii de transport pentru resturile vege-
tale, toaletare pomi, curățare spații verzi, 
grădini etc. Pentru informații supli-
mentare îi puteți contacta direct: 

telefon: 0749837930  
e-mail serviciipublicemiro@yahoo.com. 

Ce sancțiuni sunt prevăzute 
pentru depozitarea incorectă a 

deșeurilor vegetale? 
Depozitarea resturilor vegetale pe 

domeniul public, în fața porților sau 
abandonarea în alte locuri decât cele des-
tinate în exclusivitate pentru acest scop, 

se sancționează conform HCL 142/2020, 
Art. 10(1), lit a), cu amendă de la 300 la 
500 lei.  

Neîntreţinerea corespunzătoare a 
curăţeniei şi igienei în clădiri, locuinţe, 
anexe gospodăreşti, curţi, grădini, 
spaţii publice în jurul imobilelor aflate 
în administrarea proprietarilor (locatar-
ilor), persoane fizice sau juridice, se 

sancţionează conform HCL 142/2020, 
Art. 9, lit a), cu amendă de la 500 la 
1000 lei pentru persoanele fizice şi de la 
1000 la 1500 lei pentru persoanele ju-
ridice. 

 
Doru PETRICĂ 

Poliția Locală Miroslava 
Compartiment Mediu

Curăţenia de primăvară făcută cu reponsabilitate


