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A început Recensământul General Agricol

Consiliul Local Miroslava va apro -
ba în ședința publică din luna mai 
2021 - STRATEGIA DE DEZVOL-
TARE LOCA LĂ A COMUNEI MI-
ROSLAVA PENTRU PERIOADA 

2021-2027. Documentul a fost publi-
cat pe site-ul primăriei comunei Miro-
slava și supus dezbaterii publice.  
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Strategia de dezvoltare locală a 
Comunei Miroslava pentru 
perioada 2021 - 2027 va fi 
aprobată de Consiliul Local

Cu ocazia „Zilei copilului”, primăria a pregătit mai 
multe surprize pentru copiii din Miroslava. Printre aces-
tea este și spectacolul de teatru pentru copii „Capra cu 
Trei Iezi” susținut de către actorii Ateneului din Iași. 
Chiar în ziua de 1 iunie, de la ora 11:00, copiii din Mi-
roslava sunt invitați să urmărească în premieră piesa de 
teatru care se va juca pe scena ce va fi amenajată lângă 
parcul de joacă din spatele bisericii de lemn din Miro-
slava. 

„După mai bine de un an de restricții, încercăm să 
facem o surpriză bine-meritată copiilor noștri. Ne bu-
curăm că am reușit ca împreună cu actorii de la Ate-
neul din Iași să oferim în premieră o piesă de teatru 
pentru micii locuitori ai Miroslavei. La mulți ani, 
dragi copii!” Dan Niță, primarul comunei Miroslava. 

Pe lângă piesa de teatru, pe terenul de sport din Bal-
ciu, în intervalul orar 09:00-13:00 se vor desfășura o 
serie de activități sportive destinate celor mici, dar și 
celor mari: ateliere de volei, aeromodelism, airsoft și tir 
cu arcul.

La mulţi ani, 
dragi copii!

Amenajare de alei 
pietonale în 

comuna Miroslava

Adăpostul de Câini Miroslava vă 
așteaptă cu brațele deschise să 
adoptați și să oferiți șansa unei vieți 
mai bune blănoșilor care din di-
verse motive au ajuns să trăiască 
aici. 
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Adoptă un 
câine de la 
adăpostul 
de câini

În perioada 10 mai – 31 
iulie 2021 se va derula 
procesul de colectare a 
datelor pentru 
Recensământul General 
Agricol-runda 2020. 
Scopul RGA-runda 2020 
este de a oferi date statis-
tice de calitate pentru fun-
damentarea politicilor gu-
vernamentale în domeniul 
agriculturii și dezvoltării 
rurale, precum și pentru 
Politica Agricolă Comună 
a UE și reformelor viitoare 
promovate la nivel euro-
pean. În perioada 
menționată, operatorii 
angrenați în realizarea 
recensământului vor fi 
prezenți în comună pentru 
a strange datele necesare. 
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La inițiativa primarului Dan Niță și în conformi tate 
cu prevederile Hotă rârii Consiliului Local Miroslava nr. 
45/08.03.2019 prin care s-a aprobat documentația 
tehnico-economică faza DALI și indicatorii tehnico-
economici pentru obiectivul de investiție „Amenajare 
alei pie to nale în comuna Mirosla va, județul Iaşi“ 
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Datele înregistrate la Oficiul de Stare Civilă în luna aprilie 2021
În luna aprilie 2021, la Oficiul de 
Stare Civilă al Comunei Miroslava s-
au înregistrat un număr de 1 
certificat de naștere, 3 certificate de 
căsătorie și 15 certificate de deces, 
astfel: 

Nașteri 
l Muco Kevin 

Căsătorii 
l Buhaciuc Vicențiu-Bogdan si Slobodeanu 

Ioana-Karina 
l Ciobotaru Bogdan-Adrian și Crivei Adriana 
l Țifui Lucian și Țifui Maria-Ștefania 

Decese 
l Hotoleanu Adela – 1931 (90 ani) 

l Bozaru Ilie – 1957 (64 ani) 

l Donceag Vasile – 1958 (63 ani) 

l Pruteanu Floricica – 1954 (67 ani) 

l Tărnăuceanu Zanfira – 1920 (101 ani) 

l Mazilu Vasile – 1964 (57 ani) 

l Lascarache Tiberiu – 1957 (64 ani) 

l Arămescu Vasile – 1935 (86 ani) 

l Calistru Dochița – 1928 (93 ani) 

l Andriescu Gheorghe – 1964 (57 ani) 

l Vieru Constantin – 1928 (93 ani) 

l Nechita Anica – 1950 (71 ani) 

l Hlatcu Elena – 1928 (93 ani) 

l Toma Nina – 1953 (68 ani)

Reunit în ședință de lucru de 
îndată în ziua de 7 aprilie 2021, 
ora 15.00, în sala de ședințe a 
Primăriei comunei Miroslava, 
Consiliul Local Miroslava, 
județul Iași a votat și aprobat 
următorul normativ local: 

l Hotărârea nr. 82 prin care se ia 
act de demisia domnului Dorel–
Marian Codină din funcția de ad-
ministrator al societății MIRO-
SLAVA INDUSTRIAL PARC 
S.R.L. și se aprobă mandatarea de 
către Consiliul Local Miroslava, în 
calitate de Autoritatea Publică Tu-
telară (APT), a reprezentanților în 
AGA Societății MIROSLAVA IN-
DUSTRIAL PARC S.R.L. să pre-
zinte în AGA propunerea de candi-
dat pentru funcția de administrator 
provizoriu. 

 
Reunit în ședință de lucru de 
îndată în ziua de 19 aprilie 
2021, ora 14.00, în sala de 
ședințe a Primăriei comunei 
Miroslava, Consiliul Local 
Miroslava, județul Iași a votat 
și aprobat următoarele 
normative locale: 

l Hotărârea nr. 83 privind manda-
tarea de către Consiliul Local al 
comunei Miroslava, în calitate de 
Autoritate Publică Tutelară a 
reprezen tanților în Adunarea Ge-
nerală a Asociaților Societății MI-
ROSLAVA INDUSTRIAL PARC 
S.R.L. să semneze contractul de 
mandat pentru numirea administra-
torului provizoriu al societății. 

l Hotărârea nr. 84 privind modifi-
carea și completarea Hotărârii 
Consiliului Local Miroslava nr. 
42/25.02.2021 privind trecerea în 
domeniul public al comunei Miro-
slava, județul Iași a investiției: 
„CONSTRUIRE GOSPODĂRIRE 
DE APĂ PENTRU STINGEREA 
INCENDIILOR ȘI REȚEA 
HIDRANȚI EXTERIORI PE PE-

RIMETRU PARCULUI INDUS-
TRIAL“ și darea în administrare şi 
exploatare către S.C APAVITAL 
S.A. 

l Hotărârea nr. 85 privind manda-
tarea primarului comunei Miro-
slava în vederea promovării de 
acțiuni la instanțele de judecată în 
numele și pentru Consiliul Local al 
comunei Miroslava. 

 
Reunit în ședință de lucru 
extraordinară în ziua de 23 
aprilie 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. 86 privind aproba-
rea bugetului de venituri şi cheltu-
ieli pentru anul 2021 al Unității 
Administrativ-Teritorială comuna 
Miroslava, județul Iași. 

l Hotărârea nr. 87 privind aproba-
rea Schemei locale de ajutor de 
minimis pentru rezidenţii parcuri-
lor industriale, inclusiv societăţilor 
administrator din Comuna Miro-
slava, judeţul Iaşi. 

 
Reunit în ședință de lucru 
ordinară în ziua de 28 aprilie 
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. 88 privind respin-
gerea plângerii prealabile formu-
lată împotriva Hotărârii Consiliu-
lui Local Miroslava nr. 
29/25.02.2021 privind încetarea de 
drept a contractului de concesiune 
nr.26300/ 22.08.2018. 

l Hotărârea nr. 89 privind vânzarea 
fără licitație publică deschisă și a 
prețului de vânzare a terenului în 
suprafață de 990 m.p., situat în sat 

Miroslava, T56, număr cadastral 
822/1/12, aparținând domeniului 
privat al comunei Miroslava, 
județul Iași, înscris în Cartea Fun-
ciară nr. 60004 Miroslava. 

l Hotărârea nr. 90 privind încetarea 
de drept a contractului de conce-
siune teren (pășune) 
nr.14451/14.05.2018. 

l Hotărârea nr. 91 privind aproba-
rea bugetului de venituri şi cheltu-
ieli pentru anul 2021 al S.C. SER-
VICII PUBLICE MIROSLAVA 
S.R.L., comuna Miroslava, județul 
Iași. 

l Hotărârea nr. 92 privind aproba-
rea Organigrama și a Statului de 
funcții ale S.C. Servicii Publice 
Miroslava S.R.L. pentru anul 
2021. 

l Hotărârea nr. 93 privind aproba-
rea pentru anul 2021 a tarifelor 
orare pentru utilajele aflate în pro-
prietatea comunei Miroslava și în 
administrarea S.C. SERVICII PU-
BLICE MIROSLAVA S.R.L., co-
muna Miroslava, județul Iași, pen-
tru utilajele aflate în proprietatea 
și în administrarea societății, pre-
cum și prețul/oră pentru terțe per-
soane. 

l Hotărârea nr. 94 privind modifi-
cărea, completarea și actualizărea 
Actului Constitutiv al societății 
SERVICII PUBLICE MIRO-
SLAVA S.R.L., ca urmare a extin-
derii activității. 

l Hotărârea nr. 95 privind acorda-
rea, cu titlu gratuit, a dreptului de 
uz și a dreptului de servitute către 
S.C. Delgaz Grid S.A., asupra te-
renului în suprafeț de 340 m.p. din 
Str. Viei și str. Pepinierei în vede-
rea executării lucrării cu nr 
4PR/2020 – „ Extindere conductă 
și stație de reglare măsurare gaze 
naturale presiune redusă“. 

l Hotărârea nr. 96 privind actuali-
zarea Programului anual al 
achizițiilor publice și a Anexei pri-
vind achizițiile directe pentru anul 
2021, la nivelul Unității Adminis-

trativ-Teritorială comuna Miro-
slava, județul Iași. 

l Hotărârea nr. 97 privind modifi-
carea și completarea domeniului 
privat al comunei Miroslava, 
județul Iași. 

l Hotărârea nr. 98 privind trecerea 
unor bunuri și identificatori topo-
cadastrali în domeniul public al 
comunei Miroslava. 

l Hotărârea nr. 99 privind trecerea 
în domeniului public al comunei 
Miroslava a obiectivului de 
investiție: „EXTINDERE GRĂDI-
NIŢĂ ŞI CONSTRUIRE CREŞĂ 
în cadrul Școlii Gimnaziale ,,CO-
LONEL CONSTANTIN 
LANGA“-Miroslava. 

l Hotărârea nr. 100 privind trece-
rea din domeniul public în dome-
niului privat al comunei Miroslava 
a drumului DE 615 cu denumirea 
de strada Cămpului cu număr ca-
dastral 92237. 

l Hotărârea nr. 101 privind modifi-
carea și completarea Hotărârii 
Consiliului Local al comunei Mi-
roslava, județul Iași 
nr.14/28.01.2021 privind aproba-
rea domeniului public al comunei 
Miroslava, județul Iași, conform 
listelor rezultate din contabilitate, 
întocmite la data de 31 decembrie 
2020. 

l Hotărârea nr. 102 privind modifi-
carea și completarea Organigramei 
și a Statului de funcții la nivelul 
Unității Administrativ-Teritorială 
comuna Miroslava, județul Iași. 

l Hotărârea nr. 103 privind aproba-
rea bugetului de venituri și cheltu-
ieli al S.C. MIROSLAVA INDUS-
TRIAL PARC S.R.L. pentru anul 
2021. 

l Hotărârea nr. 104 privind modifi-
carea și completarea Hotărârii 
Consiliului Local al comunei Mi-
roslava, județul Iași nr.80/ 
31.03.2021. 

l Hotărârea nr. 105 privind alege-
rea președintelui de ședință pentru 
lunile mai, iunie, iulie 2021.

Hotărâri ale Consiliului Local 
Miroslava din luna aprilie 2021
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În contextul în care autoritățile pu-
blice locale se pregătesc în această pe-
rioadă să-și definitiveze și să-și aprobe 
Strategiile de Dezvoltare Locală 2021-
2027, care vor trebui să fie în 
concordanță cu Strategia națională pen-
tru dezvoltarea durabilă a României 
2030 (SNDDR 2030), obiectivele 
naționale de dezvoltare durabilă (ODD) 
și cadrul financiar multianual al Uniunii 
Europene 2021-2027, Consiliul Local 
Miroslava va aproba în ședința publică 
din luna mai 2021 - STRATEGIA DE 
DEZVOLTARE LOCALĂ A CO-
MUNEI MIROSLAVA PENTRU PE-
RIOADA 2021-2027. Documentul a 
fost publicat pe site-ul primăriei comu-
nei Miroslava și supus dezbaterii pu-
blice.  

Prioritizarea investițiilor este un de-
mers important pentru administrația pu-
blică locală, deși implementarea proiec-
telor este condiționată de disponibilita-
tea fondurilor de finanțare (tipuri de 
fonduri, perioade de accesare, condiții 
de eligibilitate, etc.). Astfel, 
condiționată de deschiderea liniilor de 
finanțare într-un anumit domeniu, 
administrația publică va implementa un 
proiect a cărui prioritate este mai scă-
zută decât cea a altui proiect pentru care 
nu există încă linii de finanțare deschise. 
Acest document strategic este o cerință 
obligatorie pentru a putea depune pro-
iecte și accesa fonduri nerambursabile 
pentru comunitatea noastră. Pe durata 
implementării proiectului, s-au realizat 
trei ateliere de lucru pe domeniile 
protecția mediului, educație și mediul 
de afaceri unde au participat principalii 

actori locali din comuna Miroslava. De 
asemenea, s-au realizat dezbateri pu-
blice și s-au luat în considerare toate su-
gestiile și recomandările primite de la 
cetățeni. S-a realizat un portofoliu de 
proiecte în care se regăsesc toate 
direcțiile de dezvoltare și propunerile 
cetățenilor din ultimii ani. Acest porto-
foliu de proiecte este unul dinamic și va 
fi actualizat, ori de câte ori va fi cazul. 

Prin STRATEGIA DE DEZVOL-
TARE LOCALĂ A COMUNEI MI-
ROSLAVA PENTRU PERIOADA 
2021-2027, primăria Miroslava și-a sta-
bilit un set de priorități pe care le are în 
vedere în următoarea perioadă:  

Dezvoltarea infrastructurii este ne-
cesară nu doar pentru atragerea investi-
torilor și susținerea mediului de afaceri 
local, ci și pentru îmbunătățirea calității 
vieții populației. Se urmărește creșterea 
gradului de conectare a populației la 
utilități și reducerea pierderilor cauzate 
de rețelele învechite. Cele mai impor-
tante modernizări au fost realizate la 
rețeaua de apă și canalizare, asfaltări de 
drumuri de interes local, măsurile luate 
în acest sens având un impact semnifi-
cativ și asupra stării mediului.  

Prioritatea nr. 2 la nivelul comunei 
Miroslava este Dezvoltarea econo-
mică, administrația publică locală ur-
mând a lua măsuri pentru atragerea de 
noi investitori. Se vizează diversificarea 
economiei locale și crearea de locuri de 
muncă bine remunerate pentru 
populația din comună. În acest fel, vor 
putea fi susținute și investițiile publice 
din Miroslava, mediul economic contri-
buind la formarea unui buget local sufi-

cient de generos pentru a susține 
îmbunătățirea serviciilor publice.  

Dezvoltarea serviciilor publice este 
considerată a fi prioritatea 3 a comunei 
Miroslava, aici fiind incluse educația, 
sănătatea, serviciile sociale (asistență și 
protecție socială), salubrizarea, sigu -
ranța și ordinea publică. Principalele 
investiții ce trebuie realizate pentru dez-
voltarea serviciilor publice țin atât de 
modernizarea cât și de dezvoltarea in-
frastructurii existente (unități 
educaționale, dispensare, instituții cul-
turale). În cadrul serviciilor publice un 
rol aparte îl are salubrizarea, rezolvarea 
problemelor întâmpinate din acest punct 
de vedere fiind stringentă.  

Prioritatea 4 la nivelul comunei Mi-
roslava este protecția mediului. Pe de 
o parte, anumite probleme de mediu vor 
fi rezolvate odată cu implementarea 
proiectelor de investiții în infrastructură 
tehnico-edilitară, însă trebuie preîntâm-

pinate și problemele ce vor apărea odată 
cu dezvoltarea economică, creșterea 
populației stabile, creșterea traficului 
rutier prin comună pe Șoseaua ocoli-
toare a municipiului Iași, etc.  

„Strategia de Dezvoltare Locală pen-
tru perioada 2021-2027 este un docu-
ment strategic care își propune să cla-
rifice pe termen mediu și lung direcțiile 
și domeniile spre care se orientează 
efortul de dezvoltare al comunității 
noastre: politici sociale, sănătate, in-
frastructură, dezvoltare economică, te-
ritoriu și urbanism, mediu și cultură, 
capacitate administrativă, etc. Prin 
acest document, spunem noi, suntem 
pregătiți pentru următoarea perioadă 
de programare a UE 2021-2027, când 
se vor lansa noile ghiduri de finanțare, 
să depunem spre finanțare noi proiecte 
de dezvoltare pentru comuna noastră“, 
a declarat Dan Niță – primarul comunei 
Miroslava.

Strategia de dezvoltare locală a 
Comunei Miroslava pentru perioada 

2021 - 2027 va fi aprobată de 
Consiliul Local Miroslava
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La inițiativa primarului Dan Niță și 
în conformitare cu prevederile Hotă -
rârii Consiliului Local Miroslava nr. 
45/08.03.2019 prin care s-a aprobat 
documentația tehnico-economică faza 
DALI și indicatorii tehnico-economici 
pentru obiectivul de investiție „Amena-
jare alei pietonale în comuna 
Miroslava, județul Iaşi“, contractul de 
execuție lucrări nr. 89/01.07.2019 și 
actele adiționale nr. 1 și nr. 2 încheiate 
între Comuna Miroslava și SC 
MECON SRL, pentru realizarea obiec-
tivului „Amenajare alei pietonale în 
comuna Miroslava, județul Iaşi“. 

La acest moment, au început 
lucrările la ultimul obiectiv prins în 
contract - realizarea de alei pietonale pe 
strada Pepinierei din satul Valea 
Adâncă. În acest proiect se vor executa 

amenajări laterale totale pe o suprafață 
de 1192 mp, valoarea proiectului fiind 
de 3,3 milioane lei, fără TVA, iar 
finanțarea este asigurată din bugetul 
local al Comunei Miroslava. 

Reprezentanții primăriei doresc să 
aducă în atenția publicului modul în 
care aleile pietonale realizate anul tre-
cut în cadrul acestui proiect – străzile 
Constantin Mavrocordat, DJ248A, Bis-
erica Sfântul Nicolae din satul 
Miroslava, respectiv străzile Bazei și 
Principală din Valea Adâncă, au fost 
utilizate. Au fost numeroase situații în 
care nu a fost respectată destinația aces-
tora, iar aleile au fost folosite pentru 
parcarea mașinilor, inclusiv a celor de 
mare tonaj, ceea ce a dus la deteriorarea 
lucrărilor efectuate. Dacă până la mo-
mentul recepției finale, executantul are 

obligația să repare zonele afectate, după 
recepția finală, dacă investiția nu este 
folosită corespunzător, orice reparație 
va fi suportată din bugetul local. 
Reprezentanții primăriei fac apel la 
cetățenii din comună să se implice în 
protejarea acestor investiții și, dacă 
observă situații în care nu se respectă 
utilizarea corespunzătoare, să sesizeze 
aparatul de specialitate al primăriei fie 
telefonic, fie prin intermediul aplicației 
de sesizări de pe site-ul www.primă -
riami roslava.ro. Când se raportează o 
astfel de situație (de ex. parcare pe 
aleea pietonală), important este să se 
facă și o fotografie în care numărul de 
înmatriculare să fie vizibil, precum și 
locația exactă.

Amenajare de alei pietonale 
în comuna Miroslava

„Este un proiect necesar pentru 
locuitorii comunei noastre care aleg 
că circule pe jos sau să își plimbe an-
imalele de companie. În fiecare an 
vom realiza alei pietonale de-a lungul 
străzilor principale. Siguranța 
cetățeanului este pe primul loc. Acolo 
unde va permite situația în teren, vom 

planta puieți și vom amplasa diverse 
obiecte de mobiler urban: bănci, mese 
șah, coșuri de gunoi, etc. Fac un apel 
către toți cetățenii comunei Miroslava 
pentru a proteja și conserva investițile 
realizate de către primărie“, a declarat 
primarul Comunei Miroslava, județul 
Iași.

Parcul Industrial Miroslava este cea mai 
căutată locație investițională din zona 
Moldovei. Situat în imediata apropiere a 
fabricii BorgWarner (fosta Delphi), 
Miroslava Industrial Parc a fost înființat în 
anul 2015, devenind astfel primul parc in-
dustrial din județul Iași. Dezvoltat de către 
primăria comunei Miroslava, județul Iași, 
care este și principalul acționar, Parcul In-
dustrial administrează în prezent o 
suprafață de 71,64 ha. Suprafața 
administrată de către SC Miroslava Indus-
trial Parc SRL pentru parcul I este de  
aproximativ 46,44 ha, iar pentru parcul II 
este de aproximativ 25,20 ha (titlul de parc 
industrial a fost obținut prin ordinul 
MDRAP nr. 350/2015 privind acordarea 
titlului de parc industrial Societății 
Miroslava Industrial Parc SRL pentru par-
cul industrial I și ordinul MDRAP nr. 
1456/2019 privind acordarea titlului de 
parc industrial Societății Miroslava Indus-
trial Parc SRL pentru parcul industrial II). 

Obiectivul principal al Parcului Indus-
trial de la Miroslava este atragerea de in-
vestitori mari, atât din mediul de business 
din Iași, cât și din alte zone din țară sau 
străinătate.  

În prezent, în Parcul Industrial 
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 100 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 după revoluție. 
De menționat este faptul că, valoarea 
totală a investițiilor prognozate pentru cele 
două parcuri industriale, după ce și cel de-
al doilea parc va avea grad de ocupare 
maxim va depăși 150 milioane euro și vor 
genera aproximativ 4000-4500 noi locuri 
de muncă. 

Investiții strategice  
realizate de Primăria Miroslava 

Activitatea Parcului Industrial 
Miroslava a început în 2016 după ce în 
2015 a fost obținut titlul de Parc Industrial 
de la Ministerul Dezvoltării pentru o 
suprafață de peste 46 de hectare. Parcul In-
dustrial Miroslava a devenit astfel primul 
parc industrial licențiat din județul Iași, 
oferind investitorilor avantajele de a ben-
eficia de prevederile Legii 186/2013 a Par-
curilor Industriale. Din 2016 au început 
activitățile de promovare, procedurile de 
selecție și licitațiile pentru alegerea viito-
rilor rezidenți ai Parcului Industrial. În 

prezent, parcul are zeci de investitori și iar 
gradul de ocupare al parcului industrial I 
este de aproape sută la sută.  

În momentul de față, UAT Comuna 
Miroslava, județul Iași a demarat două 
achiziții publice de execuție lucrări în 
SICAP (sistemul electronic de achiziții 
publice), în ceea ce privește parcul indus-
trial. Sursa fondurilor va fi bugetul de stat, 
bugetul comunei Miroslava și alte fonduri 
atrase. 

Prima achiziție se referă la „Modern-
izarea a 3,476 km drumuri de incintă (8 
tronsoane) din cadrul Parcului Industrial 
Miroslava, comuna Miroslava, județul 
Iași“. Se vor executa lucrări de modern-
izare drumuri cu îmbrăcăminte din beton 
asfalt, execuția de podețe și lucrări pentru 
scurgerea apelor - șanțuri periate, rigole și 
canale betonate, lucrări de semnalizare 
rutieră. Valoare estimată a contractului 
este de 8,37 milioane lei, fără TVA. Sunt 
6 oferte depuse și se află în stadiul de eval-
uare a ofertelor. Termenul de execuție a 
lucrărilor va fi de maxim 6 (șase) luni de 
la predarea amplasamentului și emiterea 
ordinului de începere lucrări.  

Cea de-a doua investiție aflată în 
achiziție publică „Modernizare 1,135 

Km infrastructura rutieră aparținând 
DC 25 din comuna Miroslava, județul 
Iași“ se află în proximitatea parcului in-
dustrial II. Se vor executa lucrări de 
modernizare drumuri cu îmbrăcăminte 
din beton asfalt, lucrări pentru scurgerea 
apelor - canal betonat, podețe tip P2, 
podețe tubulare corugate Di 10000 mm, 
lucrări de siguranță a circulației și sem-
nalizare rutieră (parapeți tip semigreu, 
marcaje rutiere, indicatoare rutiere). Val-
oarea estimată a contractului este de 5,67 
milioane lei, fără TVA și termenul 
maxim de execuție va fi de 12 luni. Ter-
menul de depunere oferte este 
28.05.2021.  

„Pentru succesul acestui proiect, 
Primăria Miroslava a făcut un efort buge-
tar destul de mare, investind sume consis-
tente pentru construcția infrastructurii de 
drumuri din interiorul Parcului Industrial, 
racordarea la rețeaua de apă, canalizare, 
gaz și electricitate, construcția unui sens 
giratoriu pentru a facilita accesul din 
șoseaua de centură. Sunt investiții care le 
realizăm pentru rezidenții din parcul in-
dustrial și care vor genera venituri la 
bugetul local.“, a declarat primarul co-
munei Miroslava, dl. Dan Niță.

Modernizarea drumurilor 
din Parcul Industrial 

l Bilanț pozitiv pentru Parcul Industrial Miroslava: peste 70 de rezidenți, peste 100 
de milioane euro investiții și aproximativ 2500 de angajați l Peste 200 de angajați 

în unitățile de producție și logistică, alte companii sunt în stadiul de șantier în 
diverse etape de construcție l După investiții consistente pentru sistematizarea și 
racordul la utilități al primului parc industrial din județul Iași, Primăria Miroslava a 

demarat modernizarea drumurilor de acces în parc l Există zeci de cereri din 
partea companiilor din țară și străinătate pentru parcul industrial
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În ultimii ani, din fonduri proprii, 
primăria comunei Miroslava, județul Iași 
în baza unor parteneriate cu APAVITAL, 
a implementat proiecte de investiții în 
valoare de aproximativ 4 milioane lei, 
obiectul acestora fiind reprezentat de 
 90.836 ml de conducte de apă în satele 
din comuna Miroslava. 

Pentru următorul ciclu investițional la 
SC APAVITAL SA se află în imple-
mentare Proiectul Regional de dez-
voltare a infrastructurii de apă și apă 
uzată din județul Iași în perioada 2014 
– 2020, finanțat de Uniunea Europeană, 
cofinanțat de SC APAVITAL SA și 
primăriile din aria de operare. 

„În ceea ce privește stadiul proiectu-
lui regional, pentru comuna Miroslava 
sunt prevăzute următoarele lucrări de 
investiții: Extindere rețea canalizare - 
sat Miroslava – cca. 4800 m; Extindere 
rețea canalizare - sat Balciu – cca. 4000 
m; Extindere rețea canalizare - sat Valea 
Adâncă – cca. 10000 m; Înființare rețea 
canalizare - sat Horpaz – cca. 6600 m. 
Valoarea estimativă a acestor investiții 
depășește suma de 36 milioane lei“, au 
declarat reprezentanții SC APAVITAL 
SA, Operatorul Regional care 
administrează și exploatează infrastruc-
tura de apă și canalizare în baza Contrac-
tului de delegare a gestiunii serviciilor 
publice de alimentare cu apă și 
canalizare nr. 48/14.07.2009. 

Complementar acestor investiții, 
primăria comunei Miroslava a imple-
mentat și finalizat proiectul Extindere 
infrastructură de apă uzată în locali -
tățile Găureni, Uricani, Brătuleni, 
Vorovești, Valea Ursului și Ciurbești din 
comuna Miroslava, judeţul Iaşi, cu 
finanțare prin Programul Național de 
Dezvoltare Rurală, Submăsura 7.2. Val-
oarea contractului de execuție lucrări a 
fost de aproximativ 7,8 milioane lei. 

„Toate proiectele depuse de primăria 
comunei Miroslava la diverși finanțatori 
și investițiile care sunt acum în derulare 
sunt făcute pentru a îmbunătăți 
condițiile de viață pentru locuitorii co-
munei noastre. În timp ce unele investiții 
se finalizează, lucrăm la altele noi pen-
tru a putea ține pasul cu dezvoltarea 
rapidă. Rugăm pe toți locuitorii comunei 
noastre să sprijine autoritățile pentru 
implementarea acestor investiții și să re-

specte Planul Urbanistic General și 
Regulamentul Local de Urbanism al co-
munei Miroslava (aprobat prin HCLM 
nr. 146/26.11.2011), să păstreze 
distanțele între garduri de 8 m pe dru-
murile secundare și de 11 m pe dru-
murile principale.“, a declarat primarul 
comunei Miroslava, județul Iași dl. Dan 
Niță. 

De asemenea, conform Legii nr. 
241/2016 privind serviciul de alimentare 
cu apă și canalizare, art. 31 (14): „uti-
lizatorii, persoane fizice sau juridice, 
inclusiv cei care au sisteme proprii de 
alimentare cu apă, au obligația de a se 
racorda la sistemele publice de 
canalizare existente sau nou-înființate, 
dacă aceștia nu dețin stații de epurare 
avansate care respectă condițiile de 
descărcare a apelor epurate în mediul 
natural“. Nerespectarea legislației 
privind serviciul de alimentare cu apă și 
de canalizare și privind protecția medi-

ului (OUG nr. 195/22.12.2005, art. 58, 
lit. f.), constituie contravenție și se 
sancționează cu amenzi destul de 
mari. 

Având în vedere faptul că SC APAVI-
TAL SA a introdus și preluat în ex-
ploatare întreținerea sistemelor de 
canalizare din comunele limitrofe mu-
nicipiliului Iași (în comunele Aroneanu, 
Bârnova, Ciurea, Holboca, Miroslava, 
Tomești și Valea Lupului), cât și pentru 
optimizarea funcțională a stației de epu-
rare existente în localitatea Dancu, 
aferentă municipiului Iași și comunelor 
limitrofe privind încadrarea acesteia în 
limitele indicatorilor de calitate ai apelor 
uzate evacuate cuprinși în Autorizația de 
Gospodărire a Apelor nr. 32 din 
05.04.20121 privind „Alimentarea cu 
apă potabilă și industrial, canalizarea și 
epurarea apelor uzate menajere, indus-
trial și pluviale din Zona Metropolitană 
Iași, e cuprinde municipiul Iași și Co-
munele limitrofe: Tomești, Ciurea, Hol-
boca, Bârnova, Valea Lupului, 
Miroslava, Rediu, Aroneanu și Popri-
cani, județul Iași“, titularii de investiții 
au obligația de a se racorda la sis-
temele publice de canalizare existente 
sau nou-înființate, dacă aceștia nu 
dețin stații de epurare avansată care 
respectă condițiile de descărcare a 
apelor epurate în mediul natural.  

Cetățenii care au beneficiat în pe-
rioada 2015-2018 de realizarea 
branșamentului la rețeaua de apă din 
fonduri de la bugetul local al primăriei, 
au obligația de a încheia un contract de 
furnizare cu operatorul SC APAVITAL 
SA. În cazul în care nu se semnează con-
tractul de furnizare cu operatorul înainte 
de punerea în funcțiune a 
branșamentului la rețeaua de apă, per-
soanele branșate sunt considerate clan-
destine și conform art. 46, alin. 1 din 
Legea nr. 51/2006 a serviciilor comu-
nitare de utilităţi publice, această faptă 
constituie infracțiune în domeniul ser-
viciilor de utilități publice și se 
pedepsește potrivit Codului Penal 
(Legea nr. 286/2009). 

Investiţii APAVITAL în comuna Miroslava

Evită risipa apei 
l Spală-ţi maşina cu o găleată de apă 

şi un burete. Vei economisi enorm, 
ţinând cont de faptul că o spălare 
automată înseamnă consumarea a 
32-100 de litri de apă 

l Colectează apa de ploaie  pentru a 
o  folosi apoi la udatul florilor 

l Nu spăla haine puţine, ci încarcă 
maşina de spălat la maxima capac-
itate 

l Cumpără-ţi electrocasnice cu con-
sum redus de energie 

l Foloseşte maşina de spălat vase 
doar când ai suficiente vase mur-
dare 

l Repară-ţi instalaţiile stricate din 
casă 

l Foloseşte duşuri cu presiune mai 
mică, au nevoie de mai puţină apă 

l Fă duş, nu baie în cadă 
l Nu fierbe un ibric plin cu apă, când 

ai nevoie doar de o ceaşcă 
l Decât să laşi apa să curgă până se 

răceşte, mai bine umple o sticlă şi 
pune-o la frigider. Vei avea apă 
rece repede. 

l Instalează-ţi apometre 
l Spală fructele şi legumele într-un 

castron cu apă, nu la robinet. Apa 
rămasă poate fi apoi folosită la 
udatul florilor  

(www.apavital.ro) 
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Între 1 și 31 martie 2021, s-a 
desfășurat online prima ediție a Con-
cursului Internațional de Haiku 
YŪGEN, organizat de Școala 
Gimnazială „Colonel Constantin 
Langa“ în colaborare cu Primăria 
Miroslava. Anunțul concursului a fost 
preluat de comunitatea internațională 
de haiku, din Australia și până în SUA, 
Brazilia, Japonia, Nigeria, Rusia. Ca ur-
mare, participarea a fost extrem de 
numeroasă și foarte diversă: 315 de 
poeți din 50 de țări ale lumii, dintre care 
27 la categoria elevi (până în 17 ani 
împliniți) și 288 la categoria adulți (de 
la 18 ani împliniți). Au fost înscrise 
poeme în limba engleză și franceză ale 
unor autori renumiți pe plan 
internațional, dintre care îl amintim pe 
Excelența Sa, Domnul Drago Štambuk, 
fostul ambasador al Croației la Tokyo, 
poet și mare admirator al culturii 
nipone, inițiatorul Premiului 
Internațional de Haiku Vladimir Dev-
idé, organizat de IAFOR în Japonia. 

Poemele primite au venit de pe toate 
continentele permanent locuite: Africa 
(Ghana, Kenya, Nigeria, Senegal), 
America de Nord (Canada, Curaçao, 
Santa Lucia, SUA, Trinidad-Tobago), 
America de Sud (Brazilia, Columbia), 
Asia (Azerbaidjan, Bangladesh, Coreea 
de Sud, Filipine, India, Indonezia, Is-
rael, Japonia, Malaezia, Mongolia, 
Nepal, Pakistan, Thailanda, Vietnam), 
Australia și Oceania (Australia, Noua 
Zeelandă), Europa (Belarus, Belgia, 
Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Croația, 
Elveția, Franța, Germania, Grecia, Ir-
landa, Italia, Macedonia de Nord, 
Marea Britanie, Muntenegru, Polonia, 
Portugalia, România, Rusia, Serbia, 
Slovenia, Țările de Jos, Ucraina, Un-
garia). 

După mai multe runde de consultări 
și selecții preliminare, juriul alcătuit din 
prof. Diana Aurora Deliu, directorul 
școlii și coordonatorul concursului, 
prof. Oana Carmen Dumitriu și prof. 

Eduard Țară, a selectat un total de 19 
poeme pentru premii și mențiuni dintre 
care 6 la categoria elevi și 13 la catego-
ria adulți. În data de 15 aprilie secre-
tarul concursului, prof. Daniela Vlăduț 
și coordonatorul tehnic al acestuia, care 
a asigurat anonimatul poemelor pe toată 
perioada înscrierilor și a jurizării, a 
anunțat pe pagina de facebook a școlii 
poemele premiate și numele 
câștigătorilor. 

La categoria elevi, câștigătorii sunt: 
Andreea Buzuc, Botoșani, ROMÂNIA 
(Premiul Întâi), Sebastian C. Ciobîcă, 
Botoșani, ROMÂNIA (Premiul al 
Doilea, fiul unui reputat haijin din 
România), Matei Basarab, Botoșani, 
ROMÂNIA (Premiul al Treilea), Neva 
Mauna, Rijeka, CROAȚIA 
(Mențiune), Jakov Rubinic, Rijeka, 
CROAȚIA (Mențiune), Mattia Brînză, 

Botoșani, ROMÂNIA (Mențiune). La 
categoria adulți, câștigătorii sunt: 
Jonathan Humphrey, Brentwood, SUA 
(Premiul Întâi), M. Shane Pruett, 
Salem, SUA (Premiul al Doilea), Ed-
ward Cody Huddleston, Baxley, SUA 
(Premiul al Treilea), Ana Drobot, 
București, ROMÂNIA (Mențiune), 
Lakshmi Iyer, Trivandrum, INDIA 
(Mențiune), Dan Galbin, București, 
ROMÂNIA (Mențiune), Lucky Triana, 
Malang, INDONEZIA (Mențiune), 
Ann Magyar, Boston, SUA 
(Mențiune), Alexander Shytkowsky, 
Energodar, UCRAINA (Mențiune), Jay 
Friendenberg, New York, SUA 
(Mențiune), Carole A. MacRury, Point 
Roberts, SUA (Mențiune), Hervé Le 
Gall, Grenoble, FRANȚA (Mențiune), 
Henryk Czempiel, Strzelce, POLONIA 
(Mențiune). 

Redăm în continuare poemele 
câștigătoare ale premiilor întâi din cele 
două categorii: 

 
cherry tree in bloom – 

all the homework 
unfinished 

 
cireș în floare –  

toate temele 
neterminate 

 
Andreea Buzuc,  

Botoșani, ROMÂNIA 
 

deer nosing the dark – 
the floral notes 

of emptiness 
 

căprioară-adulmecând întunericul –  
notele florale 
ale nimicului 

 
Jonathan Humphrey,  

Brentwood, SUA 
 
Menționăm că haikuul este un gen de 

poezie în formă fixă, apărut în Japonia 
la sfârșitul secolului al XVII-lea, cel 
mai mare maestru haijin fiind Matsuo 
Bashō (1644-1694). Având doar 17 sil-
abe dispuse în trei versuri pe tiparul 5-
7-5, haikuul are foarte multe reguli es-
tetice, specifice poemelor de factură 
niponă. Datorită faptului că exprimă 
printr-un tablou concret, ancorat în 
natură și anotimpuri, toată gama de 
înțelesuri umane prin simboluri, 
analogii și aluzii, poemul a devenit unul 
universal, fiind cultivat din ce în ce mai 
mult în spații culturale occidentale. La 
răspândirea haikuului au contribuit 
foarte mult concursurile organizate de-
a lungul timpului de ambasadele 
Japoniei în America, Europa și Africa, 
precum și concursurile organizate și 
sponsorizate de diferite companii 
japoneze. În prezent, comunitatea de 
haiku de limbă engleză practică un 
haiku în formă liberă, fără a mai ține 
neapărat cont de numărul de silabe, 
concentrându-se în schimb pe multi-
tudinea de înțelesuri și reverberații pro-
funde pe care lectura poemului le 
sugerează cititorului. Trebuie să mai 
spunem că haikuul nu este nici aforism, 
nici micropoem, nici epigramă, nici 
pastel. Nu vorbește despre sentimente 
în mod deschis sau direct, și nici despre 
trăirile autorului, ca în lirica 
occidentală. Nu sugerează un tablou, ci 
o poveste cu multe înțelesuri exprimate 
în diferite registre și planuri, țesută din 
indicii, simboluri și legături pe care citi-
torul este invitat să le descopere singur 
prin participare intelectuală. 

Reușita concursului YŪGEN s-a ma-
terializat atât prin numeroasele ecouri 
din spațiul virtual cât și prin listarea 
acestuia în calendarul anual al 
competițiilor din comunitatea 
internațională, ceea ce nu face decât să 
ne onoreze. Totodată, acest concurs a 
așezat numele Miroslavei, Iașului și 
României pe harta haikuului 
internațional. Sperăm ca la următoarele 
ediții să avem din ce în ce mai mulți 
concurenți de renume mondial iar cali-
tatea poemelor să fie la fel mare ca la 
această ediție inaugurală, pe măsura 
unui concurs internațional de o 
anvergură în creștere. 

prof. Eduard Țară

Miroslava, centru al haikuului internaţional
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În perioada 10 mai – 31 iulie 2021 se 
va derula procesul de colectare a datelor 
pentru Recensământul General Agricol-
runda 2020. Scopul RGA-runda 2020 
este de a oferi date statistice de calitate 
pentru fundamentarea politicilor guver-
namentale în domeniul agriculturii și 
dezvoltării rurale, precum și pentru Po-
litica Agricolă Comună a UE și re-
formelor viitoare promovate la nivel eu-
ropean. În perioada menționată, opera-
torii angrenați în realizarea 
recensământului vor fi prezenți în 
comună pentru a strange datele necesare. 

O noutate privind RGA-runda 2020 
este constituită de faptul că operatorii 
statistici (recenzorii) vor culege datele 
pe baza unor tablete electronice, re-
ducând semnificativ perioada de proce-
sare, analiză, validare și diseminare a 
datelor statistice comparativ cu rundele 
recensămintelor anterioare.  

În procesul de pregătire a RGA-runda 
2020, un rol important este îndeplinit de 
primăriile din toate unitățile administra-
tiv-teritoriale (UAT), prin funcționarii de 
specialitate care gestionează Registrele 
Agricole (în format electronic și/ sau pe 
suport de hârtie) și care au lucrat la în-
tocmirea listelor cu exploatațiile agricole 
care fac obiectivul recenzării, la sector-
izarea teritoriului, în colaborare cu 
Direcția Județeană de Statistică Iași. 

La nivelul județului Iași, pe teren, vor 
lucra un număr de 661 de recenzori care 
sunt coordonați de 106 recenzori-șefi. 
Aceștia, la rândul lor, vor fi îndrumați de 
un coordonator județean RGA. Din 
punct de vedere operativ, procesul de re-
cenzare este supervizat de către Secre-
tariatul Tehnic Județean. În urma în-
tocmirii listelor cu exploatațiile agricole 
care fac obiectul recensământului agri-

col a rezultat un număr de 116.929 de 
exploatații agricole sau ferme care vor fi 
recenzate în județul Iași.  

În ceea ce privește procesul de 
culegere a datelor de pe teren, perioadele 
și momentele de referință ale RGA-
runda 2020 sunt următoarele:  
l anul agricol 2020, cuprins între 1 oc-

tombrie 2019 și 30 septembrie 2020, 
pentru variabilele privind terenurile și 
persoanele care au lucrat în 
agricultură și anul calendaristic 2020 

pentru gestionarea dejecțiilor ani-
maliere; 

l ziua de 31 decembrie 2020, pentru 
efectivele de animale și adăposturile 
pentru animale; 

l ultimii trei ani (2018-2020), pentru 
măsurile de dezvoltare rurală. 
Mai multe detalii despre Recensă -

mântul General Agricol se pot obține de 
pe pagina de internet a Institutului 
Național de Statistică - https://insse.ro/ 
cms/ro/RGA2020 

Instituțiile co-organizatoare ale RGA-
runda 2020 sunt Institutul Național de 
Statistică prin Direcția Județeană de 
Statistică Iași, Ministerul Agriculturii și 
Dezvoltării Rurale prin Direcția de 
Agricultură Județeană Iași și Ministerul 
Afacerilor Interne prin Instituția Prefec-
tului-Județul Iași, cu suportul tehnic 
oferit de Serviciul de Telecomunicații 
Speciale (STS) prin Direcția de 
Telecomunicații Speciale Iași.

A început Recensământul General Agricol

Adoptă un câine de la adăpostul de câini din Miroslava
Dacă vrei să aduci în familia ta un nou 

membru blănos, trebuie să fii sigur că este 
momentul potrivit și să fii conștient de 
toate responsabilitățile care vin odată cu 
adopția unui câine.  

Câinii sunt animale sociale care au 
nevoie de timpul, iubirea și atenția ta. Iar 
ca să fii un stăpân responsabil, trebuie să 

îi vaccinezi, sterilizezi/ castrezi, mi-
crocipezi, să le asiguri asistență medical, 
tratamente, hrană corespunzătoare și 
adăpost. 

Decizia de a adopta un câine impune o 
informare corectă pentru bunăstarea 
noului tău animal de companie. În cele ce 
urmează, vom discuta despre câțiva fac-

tori cheie care te vor ajuta să iei decizia 
potrivită. 

Indiferent dacă alegi să adopți un câine 
adult sau un pui, există argumente pro și 
contra, iar decizia este una foarte 
personală, va trebui să te informezi atent 
și să te gândești la tipul de cămin pe care 
i-l vei putea oferi. Există multe persoane 
care cumpară sau adoptă pui, iar atunci 
când cresc își dau seama că nu au timp 
sau bani să aiba grija de ei și îi 
abandonează. Acest lucru se întâmplă din 
cauză că oamenii nu sunt suficient de 
informați și nu știu ce presupune să ai un 
câine. 

Încurajăm adopția pentru că sunt o 
mulțime de câini ai nimănui care trăiesc 
în condiții extrem de grele pe străzi sau 
care își duc toata viața în adăposturi, chiar 
de pui, visând la o familie, dar înainte de 
a lua decizia de a adopta un câine ar trebui 
să îți pui următoarele întrebări:  
l „Sunt dispus să am grijă de un câine 

10-15 ani sau mai mult?“ 
l „Am posibilitățile financiare nece-

sare?“ 
l „Am destul timp să îi ofer?“ 
l „Cu cine îl voi lăsa când plec în con-

cediu? Pot să îl iau cu mine?“ 
l „Dispun de suficient spațiu ca să îl 

cresc?“ (de exemplu, nu poți ține un 
câine de talie mare într-o garsonieră). 
De asemenea, trebuie să fii atent și să 

alegi în funcție de comportamentul 

câinelui. Dacă nu se înțelege cu copiii, nu 
trebuie să fie adoptat de o familie cu 
copii. Dacă are o reținere față de oameni 
și este temător, trebuie adoptat de o per-
soana cu cunoștințe în domeniu și cu 
multă răbdare. Dacă ai alte animale de 
companie, trebuie să alegi un câine care 
le va tolera. Este esențial să alegi câinele 
în funcție de personalitatea și nevoile lui, 
dar și de ceea ce poți tu să îi oferi. 

După ce te-ai decis, trebuie să îți 
pregătești casa: cumpără-i boluri, mân-
care umedă și uscată, recompense, un 
culcuș în care să doarmă sau să se relax-
eze în timpul zilei, jucării ca să își ocupe 
timpul și să aibă activitate, lesă și 
medalion inscripționat cu numele lui și 
datele tale de contact.  

Dacă alegi să salvezi un câine și să îl 
adopți dintr-un adăpost, vorbește cu per-
sonalul adăpostului despre tipul de animal 
de companie pe care îl cauți. Aceștia vor 
putea să îți arate câinii pe care îi au și pe 
care îi consideră adecvați. 

Adăpostul de Câini Miroslava vă 
așteaptă cu brațele deschise să adoptați și 
să oferiți șansa unei vieți mai bune 
blănoșilor care din diverse motive au 
ajuns să trăiască aici. Vă așteptăm să ne 
vizitați și să descoperiți minunății 
blănoase de talie mica / mare, tineri / 
bătrâni, pui / adulți, energici / liniștiți. 

Contact adopții: Coord. Olaru 
Georgeana – 0746.396.051
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Comitetul Național de Coordonare a 
Activităților privind Vaccinarea îm-
potriva SARS-Cov 2 (CNCAV) a trans-
mis o informare prin care se stabilește 
modalitatea de vaccinare fără progra-
mare în centrele de vaccinare fixe de-
schise pentru populația generală în-
cepând cu data de 8 mai. 

Practic, de la această dată, inclusiv la 
centrul de vaccinare de la școala din 
Uricani – strada Miron Barnovschi nr. 
63, orice cetățean care dorește să se 
vaccineze împotriva COVID-19 se 
poate prezenta la vaccinare după cum 
urmează: 
l persoanele peste 60 de ani se pot 

prezenta în centrul de vaccinare pe 
toată perioada programului de lucru 
– 08:00-20:00. 

l persoanele până în 60 de ani se pot 
prezenta la vaccinare după ora 14:00 
până la ora 20:00. 
În vederea desfășurării în bune 

condiții a activității, la nivelul centrului 
de vaccinare se vor lua următoarele 
măsuri: 
1. coordonatorul centrului de vac-

cinare extrage din platforma de pro-
gramare numărul de locuri disponi-
bile pentru ziua respectivă și pentru 
următoarele 48 de ore, prin scăderea 
din numărul maxim de doze, con-
form fluxurilor de vaccinare, a 
numărului de persoane programate 
pe platformă pentru prima doză și 
pentru rapel; 

2. la prezentarea persoanelor doritoare, 
acestora li se va elibera un bon de or-

dine până la completarea locurilor 
sau dozelor de vaccin disponibile în 
ziua respectivă; 

3. dacă numărul de persoane prezente 
depășește numărul locurilor sau 
dozelor disponibile, se vor elibera 
bonuri pentru zilele următoare; 

4. persoanele care se prezintă direct vor 
fi intercalate cu cele care au progra-
mare în platformă, astfel încât să se 
evite formarea de aglomerări de per-
soane și să se respecte pe cât posibil 
programarea persoanelor planificate 
prin platformă; 

5. necesarul de doze se calculează la ca-
pacitatea maximă a centrului de vac-
cinare și ulterior, cantitatea estimată 
pe 3 zile se adaptează la consumul 
me diu zilnic. La calcularea număru -

lui de doze necesare se va ține cont 
de condiționarea dozelor de vaccin 
în flacoanele multidoză astfel încât 
să fie multiplu de 6 (pentru vaccinul 
Pfizer). 
Serul folosit pentru imunizare în 

centrul de la Uricani este cel produs de 
companiile Pfizer și BioNTech. Imu-
nizarea cu vaccinul Pfizer/BioNTech se 
face cu două doze, rapelul (al doilea 
vaccin) administrându-se la 3 
săptămâni după doza inițială. 

Cei intersați de vaccinare la centrul 
din Uricani pot lua legătura și telefonic 
cu echipa medicală a centrului la 
numărul de telefon – 0712.001.164. În 
funcție de numărul de cereri, echipa 
centrului poate solicita DSP Iași doze 
suplimentare de vaccin.

Din 8 mai vaccinare fără programare la centrul din Uricani

În data de 15 mai 2021, Comite-
tul Județean pentru Situații de 
Urgență Iași a aprobat Hotărârea 
numărul 95 prin care se 
reglementează purtarea măștii de 
protecție. 

Conform ordinului menționat, 
începând cu acestă data: 
1. Se instituie obligativitatea 

purtării măștii de protecție 
pentru toate persoanele 
prezente în spațiile publice în-
chise (mijloace de transport în 
comun, la locul de muncă, 
spații comerciale), precum și în 
spațiile publice deschise din: 
piețe, târguri, bâlciuri, tal-
ciocuri, stații pentru trans-

portul în comun, zone comer-
ciale de pe întreg teritoriul 
județului Iași. Masca de 
protecție va fi purtată astfel 
încât să acopere nasul și gura. 

2. Se exceptează de la măsura 
purtării măștii de protecție în 
spațiile publice indicate, 
următoarele categorii: 

l Persoanele care suferă de boli 
care afectează capacitatea de ox-
igenare, 

l Copii cu vârsta mai mica de 5 
ani. 

3. Se exceptează de la măsura 
purtării măștii de protecție la 
locul de muncă, în funcție de 
evaluarea riscului efectuată de 

medical de medicina muncii al 
unității, următoarele categorii: 

l Angajatul care este singur în 
birou, 

l Persoana care desfășoară 
activități fizice intense și/sau în 
condiții de muncă solicitante 
(temperature ridicate, umiditate 
crescută etc.), 

l Prezentatorii TV și invitații 
acestora, cu condiția respectării 
distanței de 3 metri între aceștia. 
 
Respectarea măsurilor anunțate 

va fi monitorizată de către struc-
turile Ministerului Afacerilor In-
terne și de către Direcția de 
Sănătate Publică Iași.

Hotărârea nr. 95 a Comitetului Judeţean 
pentru Situaţii de Urgenţă Iași privind 

obligativitatea purtării măștii de protecţie

În luna iunie 2021, Prefectura Iași și Direcția 
de Sănătate Publică Iași doresc să trimită în satul 
Cornești o caravană de vaccinare împotriva 
COVID-19. Pentru ca acestă caravană să poată 
ajunge la Centrul de zi Cornești este necesar ca 
un număr de minim 50 de cetățeni să se înscrie 
la vaccinare. Pentru imunizare se vor folosi fie 
serul Pfizer-BioNTech, fie cel de la Moderna. 
Persoanele care doresc să se imunizeze în cadrul 
acestei campanii pot solicita informații la Com-
partimentul de Asistență Socială până la data de 
28 mai 2021, la numărul de telefon 
0746.030.172. Anunțul pentru înscrierea la vac-
cinare în cadrul acestei campanii a fost postat 
atât pe site-ul primăriei – www.primariamiro-
slava.ro, cât și pe pagina de facebook a acesteia.

Caravana 
vaccinării 
împotriva 

COVID-19 la 
Cornești


