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Ciurbești – capitala folclorului 
ieșean la cea de a VII-a ediţie 

a Festivalului Folcloristica 

Transferuri importante pentru echipa 
noastră! Ce jucători s-au alăturat Știinţei

Pe șantier au fost aduse, cu 
un convoi special, o serie de 
prefabricate, asemănătoare cu 
piesele de Lego, dar de oa-
meni mari: grinzi de 24 de 
metri lungime și greutate de 
18 tone, care sunt printre 
cele mai mari utilizate în re-
giunea Moldovei, dar și 

stâlpi de 12 metri înălțime și 
greutate de 20 tone. 18 ast-
fel de stâlpi și peste 20 de 
grinzi cu dimensiuni atât de 
mari sunt necesare pentru ca 
Family Market Miroslava să 
fie conturat ca structură. 
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Lego de oameni 
mari: Family 

Market Miroslava

În perioada 21-22 au-
gust 2021, satul 
Ciurbești, comuna 
Miroslava a devenit capi-
tala folclorului ieșean. A 
șaptea ediție a Festivalu-
lui Folcloristica, 
organizată de Asociația 
SUPER TINERI 
(ASIRYS) și Asociația 
Ciurbeștenii, în partener-
iat cu Primăria Miroslava, 
a reunit 185 de artiști, 
meșteri și voluntari, din 
numeroase localități 
ieșene: Aroneanu, 
Ciurbești, Cornești, Fere-
deni, Budești, Mânjești, 
Slobozia, Deleni, Schitu 
Stavnic, Iași, Podu-Iloaie, 
Târgu Frumos, dar și din 
străinătate: Țara Bascilor, 
Irlanda, Letonia și Turcia. 
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În luna august 2021 s-au recepționat lucrările 
de modernizare și consolidare drumuri de in-
teres local pe strada Iazului din satul Horpaz, 
comuna Miroslava în cadrul proiectului „Mo -

dernizare prin asfaltare strada Iazului din sat 
Horpaz, comuna Miroslava, judeţul Iaşi“. 
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S-au finalizat lucrările de 
modernizare și 

consolidare drumuri de 
interes local pe Strada 
Iazului din satul Horpaz 

Știința a reușit să aducă, în 
această perioadă, mai mulți 
jucători sub comanda 
antrenorului Cristian 
Popovici. Astfel, conducerea 
echipei noastre a transferat 

mai multi fotbaliști, acoperind 
posturile deficitare și a ales să 
se bazeze pe tineri în 
următorul sezon.  
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Datele înregistrate la Oficiul de Stare Civilă în luna iulie 2021
În luna iulie 2021, la Oficiul 
de Stare Civilă al Comunei 
Miroslava s-au înregistrat un 
număr de 16 certificate de 
căsătorie, 6 certificat de 
naștere și 6 certificate de 
deces, astfel: 

Nașteri 
l Rață Maria-Mădălina 
l Lupu Nicolas 
l Sârghi Vladislav 
l Florean Ioana-Carina 
l Codița Eunice 
l Ursache Andra 

Căsătorii 
l Ailenei Andrei și Joacăbine 

Andreea-Monica 
l Burescu Mircea-Andrei și 

Adumitroaei Isabela-Ecaterina 
l Iacob Alexandru și Nedelcu Maria 
l Olariu Cristian-Gheorghe și 

Dascălu Cristina  
l Mihăilescu Marius-Ionuț și 

Bălteanu Alexandra 
l Roșu Tiberiu-Gabriel și Costin 

Cătălina-Mariana 
l Cavalu-Cotor Daniel și Corocea 

Oana-Loredana 
l Damaschin Iulian și Atodiresei 

Sabina-Iuliana 
l Gorgu Adrian și Șova Victoria 
l Nicău Nicolae-Alexandru și 

Tanasă Maria-Diana 

l Stan Ciprian-Anton și Angheluș 
Ancuța-Raluca 

l Ciocârlan Adrian și Ciuhrii Natalia 
l Furtună Paul-Andrei și Butnariu 

Mădălina-Bianca 
l Velișcu Iulian-Alexandru și 

Geosanu Alexandra Elena 
l Bodrug Vadim și Pușcașu Roxana-

Mihaela  
l Chirvasă Teodor și Postu Cezara-

Teodora 

Decese 
l Horaicu Cristian – 1969 (70 ani) 
l Pascariu Alexandra – 1937 (72 

ani) 
l Cazacu Elisabeta – 1933 (53 ani) 
l Pruteanu Lorica – 1929 (80 ani) 
l Ilie Jana – 1934 (84 ani) 
l Bălineanu Ștefania – 1938 (65 ani)

Reunit în ședinţă de lucru 
ordinară în ziua de 29 Iulie 
2021, ora 09:00, în sala de 
şedinţe a Primăriei comunei 
Miroslava, Consiliul Local 
Miroslava, judeţul Iaşi a votat 
și aprobat următoarele 
normative locale: 

l Hotărârea nr.153 privind Regula-
mentul cuprinzând măsurile metodo-
logice, organizatorice, termenele şi 
circulaţia proiectelor de hotărâri ale 
autorităţii deliberative. 

l Hotărârea nr.154 privind Regula-
mentul de organizare şi funcţionare a 
consiliului local al comunei Miro-
slava, județul Iași. 

l Hotărârea nr.155 privind vânzarea 
și prețul de vânzare a terenului în 
suprafață de 500 m.p., situat în sat 
Cornești, str. Ciprian Porumbescu nr. 
11, tarla 72, identificat cu număr ca-
dastral 77428, aparținând domeniului 
privat al comunei Miroslava, județul 
Iași, înscris în Carte Funciară 
nr.77428 Miroslava către FRĂȚIAN 
GEORGE. 

l Hotărârea nr.156 privind prelungi-
rea duratei mandatului administrato-
rului provizoriu al societății MIRO-
SLAVA INDUSTRIAL PARC S.R.L. 
și mandatarea de către Consiliul 
Local al comunei Miroslava, în cali-
tate de Autoritate Publică Tutelară, a 
reprezentanților în Adunarea Gene-
rală a Asociaților Societății MIRO-
SLAVA INDUSTRIAL PARC S.R.L. 
să semneze actul adițional de prelun-
gire a contractului de mandat 
nr.2348/21.04.2021. 

l Hotărârea nr.157 privind modifica-
rea, completarea și actualizarea Ane-
xei privind achizițiile directe la Pro-
gramul anual al achizițiilor publice 
pentru anul 2021, aprobate prin Ho-
tărârea Consiliului Local al comunei 
Miroslava nr.96/31.04.2021. 

l Hotărârea nr.158 privind modifica-
rea și completarea domeniului privat 
al comunei Miroslava, județul Iași. 

l Hotărârea nr.159 privind trecerea în 
domeniul public al Unității Adminis-
trativ-Teritorială comuna Miroslava, 
județul Iași a unor drumuri vicinale, 
elemente de identificare topo-cadas-
trale și terenuri. 

l Hotărârea nr.160 privind vânzărea 
și a prețului de vânzare a terenului în 
suprafață de 593 mp, situat în sat 
Cornești, str. Ciprian Porumbescu nr. 
5C, tarla 72, identificat cu număr ca-
dastral 77486, aparținând domeniului 
privat al comunei Miroslava, județul 
Iași, înscris în Cartea Funciară 
nr.77486 Miroslava către Căpraru 
Emanuela-Mihaela. 

l Hotărârea nr.161 privind acordarea, 
cu titlu gratuit, a dreptului de uz și a 
dreptului de servitute către S.C. Del-
gaz Grid S.A., asupra terenului în 
suprafață de 10 m.p., aparținând do-
meniului public al comunei Miro-
slava, în vederea executării lucrării cu 
nr.12 / 2021 – Branșament pentru ali-
mentare cu energie electrică locuință, 
situată în loc. Valea Lupului, str. Poe-
ziei, nr.1, comuna Valea Lupului, 
județul Iași, aparținând domnului 
Maftei Mirel Lucian. 

l Hotărârea nr.162 privind validarea 
modificărilor intervenite la bugetul 
de venituri și cheltuieli al comunei 
Miroslava pe trim.III 2021, dispuse 
prin dispoziția primarului comunei 
Miroslava, județul Iași 
nr.270/20.07.2021 

l Hotărârea nr.163 privind darea în 
administrare și exploatare către S.C. 
APAVITAL S.A. a unor suprafețe de 
teren aparținând domeniului privat al 
comunei Miroslava în vederea mon-
tării de către S.C. APAVITAL S.A. a 
unor rezervoare pentru apă potabilă 
în satele Uricani și Horpaz. 

l Hotărârea nr.164 privind Planul ur-
banistic zonal privind terenul în 
suprafață totală de 215180 m.p., si-
tuat în intravilan sat Brătuleni, co-
muna Miroslava, având numere ca-
dastrale 68686, 66315, 68682, 66306, 
77783, 77789, 80512, 73764, elabo-
rat pentru modificarea indicatorilor 

urbanistici în vederea construirii unui 
parc logistic- beneficiari: S.C. 
ZINAN INVESTMENT GROUP 
S.R.L., S.C. TRANSMIXT S.A., 
ZINCENCO ALEXANDR și alții. 

l Hotărârea nr.165 privind Studiul de 
fezabilitate nr.6/2020 și a indicatori-
lor tehnico – economici ai proiectului 
„Extindere rețele electrice zona Str. 
George Topârceanu, sat Miroslava, 
com. Miroslava, județul Iaşi“. 

l Hotărârea nr.166 privind Regula-
mentului de exploatare a domeniului 
public și privat al Unității Adminis-
trativ-Teritorială comuna Miroslava 
destinat parcării cu plată a autovehi-
culelor în comuna Miroslava.  

l Hotărârea nr.167 privind modifica-
rea și completarea Organigramei și a 
Statului de funcții la nivelul Unității 
Administrativ-Teritorială comuna 
Miroslava, județul Iași. 

l Hotărârea nr.168 privind modifica-
rea și completarea Regulamentului de 
organizare și funcționare a creșei din 
subordinea Serviciului de asistență 
socială, autoritate tutelară, arhivă și 
informații publice din cadrul Unității 
Administrativ-Teritorială comuna 
Miroslava, Anexă nr.1 la Hotărârea 
Condiliului Local Miroslava 
nr.134/31.05.2021. 

l Hotărârea nr.169 privind acordarea 
unu sprijin financiar ocazional, în 
sumă de 4000 lei, Asociației 
„Ciurbeștenii“ din sat Ciurbești, co-
muna Miroslava, județul Iași în vede-
rea organizării și desfășurării festiva-

lului „Folcloristica, ediția a VIII—a“ 
la nivelul comunei. 

l Hotărârea nr.170 privind modifica-
rea și completarea Regulamentuluio 
de înscriere, repartizare, departajare 
și transfer al copiilor în creșa din su-
bordinea Serviciului de asistență so-
cială, autoritate tutelară, arhivă și 
informații publice din cadrul Unității 
Administrativ-Teritorială comuna 
Miroslava, precum și aprobarea pro-
cedurilor și a criteriilor pentru depar-
tajarea copiilor la înscriere, Anexă 
nr.1 la Hotărârea Consiliului Local 
Miroslava nr.131/31.05.2021 

l Hotărârea nr.171 privind acceptarea 
sponsorizării oferită de către societa-
tea GRUP EDITORIAL LITERA 
S.R.L. către Unitatea Administrativ-
Teritorială comuna Miroslava -Bi-
blioteca comunală Miroslava, județul 
Iași și însușirea contractului de spon-
sorizare nr.236/13.07.2021 

l Hotărârea nr.172 privind acceptarea 
sponsorizării oferită de către 
ASOCIAȚIA „AMA ZÂMBET DE 
COPIL“ pentru Creșa din localitatea 
Miroslava, comuna Miroslava, 
județul Iași. 

l Hotărârea nr.173 privind vânzărea 
și prețul de vânzare a terenului în 
suprafață de 600 m.p., situat în sat 
Miroslava, str.Vasile Alecsandri 
nr.17, tarla 56, identificat cu număr 
cadastral 71463, aparținând dome-
niului privat al comunei Miroslava, 
județul Iași, înscris în Cartea Fun-
ciară nr.71463 Miroslava către Rusu 
Emanuel-Daniel.

Hotărâri ale Consiliului Local 
Miroslava din luna iulie 2021
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Comuna Miroslava a depus spre 
finanțare nerambursabilă proiectul cu 
titlul «Construcția, reabilitarea, mo-
dernizarea, extinderea și dotarea in-
frastructurii educaționale pentru 
învățământul profesional și tehnic 
în cadrul liceului tehnologic agricol 
„Mihail Kogalniceanu“ din comuna 
Miroslava, județul Iași», prin Pro-
gramul Operațional Regional 2014-
2020, Axa 10, Prioritatea 10.1, 
Obiectiv Specific 10.2. Investițiile 
din cadrul OS 10.2 vizează 

intervenții în infrastructura 
educațională pentru învățământul 
profesional și tehnic și învățarea pe 
tot parcursul vieții. 

În urma analizării cererii de 
finanțare de către Autoritatea de Mana-
gement pentru Programul Operațional 
Regional, proiectul a fost selectat pen-
tru finanțare. În săptămânile ce ur-
mează, Comuna Miroslava va transmite 
către finanțator toate documentele ne-
cesare pentru semnarea contractului de 
finanțare. 

Obiectivul investiției care se va rea-
liza în comuna Miroslava, judeţul Iaşi îl 
constituie construirea unui Cămin 
pentru elevi şi a unei Clădiri didactice 
multifuncţională pentru creşterea ani-
malelor, procesare lapte şi carne, com-
partiment veterinar în comuna Miro-
slava. Valoarea proiectului este de apro-
ximativ 10,8 milioane lei (TVA inclus). 
Contribuția proprie a solicitantului re-
prezintă 2% din valoarea proiectului. 

„Ne preocupă permanent asigura-
rea bazei materiale atât de necesară în 

procesul de învățământ, pentru toate 
unitățile de învățământ din comuna 
noastră. Așadar, suntem conectați per-
manent la toate sursele de finanțare 
nerambursabile disponibile și lucrăm 
în echipă pentru a depune proiecte de 
dezvoltare și modernizare a 
comunității noastre. Suntem mândri de 
copiii și tinerii noștri și dorim să le 
oferim toate condițiile să se dezvolte 
pentru viitorul lor“, a declarat Dan 
Niță – primarul comunei Miroslava, 
județul Iași.

Ferma didactică a Liceului „Mihail 
Kogălniceanu“ Miroslava va fi 

realizată prin fonduri europene

În luna august 2021 s-au recepționat 
lucrările de modernizare și consolidare 
drumuri de interes local pe strada Iazului 
din satul Horpaz, comuna Miroslava în 
cadrul proiectului „Modernizare prin as-
faltare strada Iazului din sat Horpaz, co-
muna Miroslava, județul Iași“. Investiția 
publică s-a realizat din bugetul local și 
cuprinde o etapă din modernizarea dru-
murilor de inters local din comuna noas-
tră. Proiectul tehnic nr. DRU-06-2020 și 
indicatorii tehnico – economici ai pro-
iectului au fost aprobați de Consiliul 
Local Miroslava. Lucrările au fost exe-
cutate de către S.C. Conest S.A. Iași în 
cadrul contractului de execuție lucrări nr. 
131/10.12.2020. 

Proiectul a fost o continuare a obiec-
tivului de investiții „Consolidare drum 
strada Iazului sat Horpaz, comuna Mi-
roslava, județul Iași“, finanțat și reali-
zat prin C.N.I. S.A. (Compania 
Națională de Investiții). Acesta a fost 
depus spre finanțare conform prevederi-
lor din O.G 25/2001 pentru înființarea 

C.N.I. S.A. (Compania Națională de 
Investiții), cu modificările și completă-
rile ulterioare, în cadrul Programului 
național de construcții de interes public 
sau social - subprogramul „Lucrări ȋn 
primă urgență“. 

Având în vedere că lucrările la conso-
lidare au început de la asfaltul existent 
de pe strada Iazului până la km 0+155 a 
fost util și necesar să asigurăm continui-
tatea drumului pentru a degaja apa plu-
vială de pe platforma carosabilă din zona 
de versant către șanțurile pereate din 
punctual de minim. Drept urmare, a fost 
necesar să executăm în continuarea stră-
zii Iazului (de la consolidare) aceași 
structură rutieră cu îmbrăcăminte din as-
falt pe o lungime de 500 m până la 
intersecția cu strada Principală. Strada 
Iazului aparține domeniului public al co-
munei Miroslava. 

Valoarea totală a investiției „Moder-
nizare prin asfaltare strada Iazului din 
sat Horpaz, comuna Miroslava, județul 
Iași“ este de 716.460,29 lei, inclusiv 

TVA. Perioada de garanție a lucrărilor 
este de 5 ani. 

Principalii indicatori tehnico-econo-
mici sunt: lungime drum modernizat 
(387,00 m), lățime drum modernizat 
(4,75/6,75 m), lungime acostamente ba-
last/beton (574,0 m), lățime acostamente 
balast/pereat (0,25/0,50 m), lungime șant 

pereat (387,0 m), lațime șant pereat 
(1,15 m), lungime rigolă acostament 
(205,0 m), lățime rigolă acostament 
(0,63 m), lungime dren (215,0 m), 
podețe tubulare corugate d300 (3 buc), 
podețe tubulare corugate d400 (4 buc). 

Consilier investiții - 
 ing. Iftimie Violeta 

S-au finalizat lucrările de modernizare și consolidare 
drumuri de interes local pe Strada Iazului din satul Horpaz 
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În perioada 19 iulie – 13 august, 
Fundația „Alături de Voi“ România a 
organizat patru tabere de vară de zi 
pentru copiii din Miroslava, Cornești, 
Horlești și Uricani. Timp de patru săp-
tămâni, copiii au avut șansa de a-și va-
lorifica vacanța de vară prin activități 
educative, jocuri distractive și exerciții 
creative.  

Activitățile s-au desfășurat în cadrul 
proiectului „Investim în educația inclu-
zivă“, care își propune să-i ajute pe 
elevi să își îmbunătățească performan -
țele școlare și de asemenea, să se cu-
noască mai bine pe ei înșiși, prin 
activități de dezvoltare personală. 

Taberele au avut un real succes și da-
torită sprijinului și colaborării cu școlile 
asociate: Școala Gimnazială „Colonel 
Constantin Langa“ Miroslava și Struc-
tura „Miron Barnovschi“ Uricani, 
Școala Gimnazială „Dimitrie Anghel“ 
Cornești, Școala Gimnazială Horlești, 
care și-au pus la dispoziție spațiul pen-
tru activitățile desfășurate. Cadrele di-
dactice s-au implicat activ, arătând încă 
o dată cât de importantă și specială este 
conexiunea dintre profesori și elevi.  

Tabăra de vară #GOSUMMER a 
reprezentat un prilej de întâlnire și de 
petrecere a timpului liber, dar și de im-
plicare a copiilor și tinerilor în activități 
menite atât să-i învețe ceva nou, cât și 
să-i ajute să se cunoască mai bine. 

Ateliere de creație, ateliere de dez-
voltare personală, activități recreative, 
toate au fost primite cu entuziasm și in-
teres de către copii, dornici de distracție 
și de experiențe noi. Învățarea a făcut 
casă bună cu joaca, iar buna dispoziție, 
râsetele și chiotele de bucurie au fost 
prezente de la mic la mare! 

După ce au fost nevoiți să stea de-
parte de prieteni și de colegi o lungă pe-
rioadă de timp, din cauza restricțiilor 
impuse de pandemia COVID-19, bucu-
ria revederii a fost molipsitoare! Chiar 
și copiii mai mari și foștii elevi și-au 
manifestat dorința de a participa la 
activități, iar bucuria de a fi cu toții îm-
preună nu a putut fi umbrită nici măcar 
de vremea ploioasă de afară din unele 
zile.  

La Horlești, sala de sport a școlii 
gimnaziale s-a arătat neîncăpătoare pen-
tru cei 140 de copii cu chef de distracție! 
Atât copiii din comunitate, cât și copiii 
de la Centrul de Servicii Sociale Bog-
dana din sat Bogdănești, și-au unit 
forțele pentru a transforma tabăra #GO-
SUMMER în cea mai frumoasă aven-
tură! „Nu peste tot vezi atât de multe 
persoane fericite la un loc“, ne-a spus 
zâmbind unul dintre voluntari. 

Pentru mulți copii și tineri vulnera-
bili, orice prilej de socializare e o ieșire 
din problemele și grijile cu care se con-
fruntă zi de zi. Pentru unii dintre ei, 
anul acesta, GOSUMMER a fost sin-
gura alternativă de a se bucura de at-
mosfera de vacanță! „Ne așteptau la 
poarta școlii în fiecare dimineață, ne-
răbdători să înceapă o nouă zi de 
distracție. Ne îmbrățișau strâns, parcă 
dorind să nu mai plecăm niciodată“, 
ne-a mărturisit emoționată A.D., după 
prima ei experiență de voluntariat. „M-
am simțit ca într-o adevărată familie. 
M-a bucurat faptul că am lucrat cu co-
piii și că am reușit să le transmit lucruri 
frumoase. Copiii din comunitate sigur 
sunt fericiți că am petrecut împreună o 
mică parte din vacanța de vară, și asta 
contează cel mai mult.“ 

____________ 
Proiectul „Investim în educația in-

cluzivă“ este implementat de Fundația 
„Alături de Voi“ România, în partene-

riat cu Fundația Star of Hope Româ-
nia, Asociația Română de Literație și 

Asociația GAL Stejarii Argintii, în ca-
drul Apelului „Educație incluzivă pen-

tru copii și tineri în situații de risc“, 
din cadrul Programului „Dezvoltare 

locală, reducerea sărăciei și creșterea 
incluziunii romilor“, program finanțat 

din Granturile SEE și Norvegiene 
2014-2021 și administrat de Fondul 

Român de Dezvoltare Socială 
(FRDS). Proiectul se implementează 

în perioada 30.10.2020 – 29.10.2022, 
în 4 comunități din Regiunea Nord-
Est: Miroslava, Cornești și Horlești 

din județul Iași și mun. Botoșani. 
Mai multe detalii despre proiect 

sunt disponibile pe  
https://edu.alaturidevoi.ro

Fericirea are chipul copiilor din 
tabăra de vară #GOSUMMER!
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În perioada 21-22 august 2021, satul 
Ciurbești, comuna Miroslava a devenit 
capitala folclorului ieșean. A șaptea 
ediție a Festivalului Folcloristica, orga-
nizată de Asociația SUPER TINERI 
(ASIRYS) și Asociația Ciurbeștenii, în 
parteneriat cu Primăria Miroslava, a 
reunit 185 de artiști, meșteri și volun-
tari, din numeroase localități ieșene: 
Aroneanu, Ciurbești, Cornești, Fere-
deni, Budești, Mânjești, Slobozia, De-
leni, Schitu Stavnic, Iași, Podu-Iloaie, 
Târgu Frumos, dar și din străinătate: 
Țara Bascilor, Irlanda, Letonia și Tur-
cia. 

Folcloristica este un eveniment unic, 
organizat de tineri voluntari, ce 
urmărește să promoveze, integreze și 
revigoreze tradițiile și obiceiurile ce 
stau la baza culturală a județului Iași. În 
cadrul festivalului au fost numeroase 
categorii de activități: meșteșuguri, mo-
mente artistice, jocuri, schimburi de 
experiență, concursul parada satelor, 
concurs de desen și o activitate de pla-
nificare de noi proiecte pentru mediul 
rural.  

La meșteșuguri, vizitatorii au avut 
de ales între 5 activități propuse de 
Asociația Ciurbeștenii: atelierul de în-
condeiere ouă și realizare stele de Cră-
ciun, atelierul de împletituri din sfoară, 
atelierul de olărit, atelierul de podoabe 
din mărgele și atelierul de țesut și cusut. 
În cadrul momentelor artistice, festi-
valul s-a bucurat de prezența a nume-
roase talente artistice, evenimentul 
fiind deschis de Ansamblul Profesionist 
‚‚Constantin Arvinte’’ al Consiliului 
Județean Iași. 

La Parada Satelor s-au înscris 5 
sate: Budești, Ciurbești, Cornești, Fere-
deni și Slobozia. Parada Satelor a înce-
put cu o plimbare a delegațiilor sătești 
prin Ciurbești, doamna Eugenia Stan 
prezentându-le celor implicați patrimo-
niul natural și cultural local. Parada a 
continuat pe scenă, unde fiecare sat a 
prezentat tradiții, dansuri, cântece și 
produse tradiționale din sat ori comună. 
Concursul Parada Satelor a fost jurizat 
de Krista Lipska (Letonia), Demet 
Durdu (Turcia), Fiona O’Neill (Ir-

landa), Roxana Onu (România) și Ioana 
Ursache (România).  

Satul Ciurbești a câștigat premiul de 
cel mai implicat sat, fiind comunitatea 
care a reușit să reunească cel mai mare 
număr de copii, tineri, seniori, autorități 
locale și județene, instituții și 
organizații artistice, dintre toate edițiile 
Folcloristicii. Proiectul ciurbeștenilor 
este de a dezvolta un muzeu 
experiențial al satului, care să integreze 
principiile Folcloristicii, astfel că pre-
miul acordat în cadrul festivalului este 
sprijin pe termen lung, în acest demers 
care va revigora tradițiile și 
meșteșugurile județului Iași.  

Premiul pentru cel mai frumos sat a 
fost obținut de satul Feredeni. În pe-
rioada următoare, tinerii din Feredeni 
vor fi invitați să participe la mobilități 
internaționale organizate prin progra-
mul Erasmus Plus, iar comunitatea va 
beneficia pe o perioadă de 1 an, de 
consultanță gratuită în domeniul dez-
voltării comunitare.  

Celelalte premii obținute la parada 
satelor au fost: 

Slobozia – Premiul pentru incluziune 
Budești – Premiul pentru cel mai bun 

produs tradițional 
Cornești – Premiul pentru spontanei-

tate 
Concursul pentru cel mai frumos 

desen a fost acordat Mariei Cristina Ro-
taru, din Iași.  

În 2022, va fi organizată ediția a 
VIII-a a Festivalului Folcloristica, care 
își propune să reunească un număr mai 
mare de artiști, care să revigoreze, va-
lorifice și conecteze ce a mai rămas din 
folclor, în județul Iași, sub sloganul 
„Implică un sat, dezvoltă o țară!“. Toate 
satele interesate, sunt invitate să în-
ceapă pregătirile pentru a prezenta o 
tradiție, un dans, un produs și un cântec 
tradițional din sat sau comună, în cadrul 
Paradei Satelor 2022. 

Evenimentul a fost sprijinit și de 
Consiliul Județean Iași, cât și de Corpul 
European de Solidaritate, un program 
al Uniunii Europene. 

Pentru mai multe detalii, puteți con-
tacta asociația pe adresa: folcloris-
tica@supertineri.rorg. 

Ciurbești – capitala folclorului ieșean la cea 
de a VII-a ediţie a Festivalului Folcloristica 
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În perioada 19.07.2021 – 
30.09.2021, Asociația Zona Metropoli-
tană Iași, în parteneriat cu Muzeul 
Național al Literaturii Române Iași, a 
implementat proiectul „Caravana Mu-
zeelor“. Ediția I se adresează copiilor 
din mediul rural al Zonei Metropolitane 
Iași, din clasele I și a II-a, în scopul de 
a le oferi acestora o experiență inte-
grată, care să-i formeze în parcursul lor 
de viitori adulți, odată cu promovarea 
peisajului cultural și a educației prin 
cultură.  

„Caravana Muzeelor“ a poposit în 
școala noastră în zilele de 17 – 18 – 
19.08.2021 și a constituit o surpriză 
plăcută pentru cei 60 copii curioși din 
clasele pregătitoare, clasele I și clasele 
a II-a, care au ales să petreacă în mod 
creativ câteva ore din vacanța mare. 
Aceștia au avut ocazia să desfășoare 
activități foarte interesante în care s-au 
regăsit cultura, poveștile, exemple de 
viață, studiu interactiv, distracție, 
inspirație, experiență, amintiri.  

Programul zilnic de desfășurare a 
activităților a fost centrat pe vizitarea a 
trei muzee din municipiul Iași: „Boj-
deuca“ lui Ion Creangă, Muzeul „Mihai 
Eminescu“ și Colecția „Istoria Teatrului 
Românesc“. Vizitele au fost însoțite de 
activități interactive (povești, scenarii, 
întrebări etc.), activități artistice și de 
creație (desen după tematică, fișe cu 
activități, ateliere de creație), toate 
adaptate vârstei elevilor și însoțite de 
aspectul ludic – foarte important și mo-
tivator.  

Deschiși către cunoaștere și dornici 
de interacțiune – după un an școlar di-
ficil, copiii s-au implicat cu entuziasm, 
fascinație și creativitate în vârtejul 
activităților împletite cu elemente de 

joc, ghidați cu multă răbdare de dl. 
Ioniță Gheorghe de la Asociația Zona 
Metropolitana Iași, căruia îi aducem 
calde mulțumiri.  

Fiecare zi a început cu vizita la „Boj-
deuca“ lui Ion Creangă – oglinda vieții 
și operei marelui povestitor, cu 
poveștile despre tulburătoarea sa prie-
tenie cu Mihai Eminescu, cu priveliștea 
din cerdacul din spatele Bojdeucii, spre 
dealurile Ciric și Șorogari. Amfiteatrul 
în aer liber a găzduit ateliere de desen 
după tematică, iar copiii - creativi și li-
beri – au ilustrat cât se poate de original 
toate personajele savuroase din 
poveștile marelui Creangă.  

După o gustare și un scurt popas la 
Teiul lui Eminescu – simbol al orașului 
Iași, a urmat Muzeul „Mihai Emi-
nescu“, Colecția „Istoria Teatrului Ro-
mânesc“ și alte activități atractive. Co-
piii au fost foarte interesați să răsfoiască 
expoziția de fotocopii după Caietele 
eminesciene și fascinați de întreaga 
lume a spectacolului, pusă în valoare de 
costumele, documentele, fotografiile, 
obiectele de scenă expuse, mai ales că 
au fost solicitați să identifice expona-
tele, în vitrinele de la etaj.  

Prin intermediul poveștilor, jocului 
și al artelor, copiii au descoperit, pe 
înțelesul lor, secretele muzeelor.  

Finalul programului a însemnat 
activități recreative și educative în Par-
cul Copou: desene pe asfalt, concursuri 
pe echipe, veselie, soare, multă joacă și 
... regrete la plecarea spre casă!  

Mulțumim Asociației Zona Metro-
politană Iași pentru această reîntoarcere 
la adevărata copilărie, în zilele toride 
ale vacanței mari!  

Director adjunct,  
prof. Daniela Vlăduț 

Caravana Muzeelor la școala din Miroslava
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Family Market Miroslava este pri-
mul proiect de acest tip demarat de 
compania IULIUS, iar conceptul dedi-
cat comunităților în dezvoltare și antre-
prenorilor autohtoni prinde formă ase-
menea unui joc de Lego, ale cărui piese 
se îmbină astfel încât să formeze un în-
treg. Pe șantierul din Miroslava se lu-
crează la structura de rezistență, cu 
materiale impresionante prin dimen-
siunile lor, care desenează conturul vii-
torului proiect personalizat nevoilor co-
tidiene ale locuitorilor din zonă.  

Pe șantier au fost aduse, cu un con-
voi special, o serie de prefabricate, ase-
mănătoare cu piesele de Lego, dar de 
oameni mari: grinzi de 24 de metri 
lungime și greutate de 18 tone, care 
sunt printre cele mai mari utilizate în 
regiunea Moldovei, dar și stâlpi de 12 
metri înălțime și greutate de 20 tone. 
18 astfel de stâlpi și peste 20 de grinzi 
cu dimensiuni atât de mari sunt nece-
sare pentru ca Family Market Miro-
slava să fie conturat ca structură.  

Lucrările de la Family Market Miro-
slava avansează într-un ritm susținut, 
după realizarea îmbunătățirilor de 
teren cu pernă de argilă de un metru 
grosime și incluziuni de beton, monta-
rea fundațiilor armate din beton, dar 
și a pregătirilor logistice. În prezent, au 
fost montate aproximativ 70% din ele-
mentele prefabricate structurale.  

În depozite sunt pregătite și următoa-
rele „piese lego“. În total, peste 320 de 
prefabricate se vor îmbina pe 
șantierul Family Market Miroslava: 
38 de fundații și 62 de stâlpi armați din 
beton, 48 de grinzi și 72 de pane pre-
comprimate din beton, 51 de planșee 
precomprimate și 30 de grinzi de 
planșeu armate din beton, dar și 63 de 
panouri soclu. Proiectul va fi finalizat 
în primul trimestru din 2022. 

Pe lângă evoluția constantă a 
șantierului, s-au făcut pași și pentru 
conturarea conceptului parcului Fa-
mily Market Miroslava, amenajat cu 
110 arbori maturi și arbuști, gazon, 
plante decorative, alei pietonale și 
fântână arteziană. În urma concursu-
lui de artă, organizat de IULIUS, pro-
punerea artistului vizual Vladlen 
Babcinețchi – „Oda bucuriei“ – a fost 
desemnată câștigătoare și va fi ampla-
sată în parcul proiectului. 

Family Market Miroslava este un 
proiect dezvoltat de compania IU-
LIUS, în parteneriat cu Primăria Mi-
roslava, care pune accent pe simplifi-
carea vieții și care va aduce în centrul 
comunității facilitățile necesare zilnic. 
Investiția va integra un supermarket 
și un mix personalizat de produse și 
servicii, cele mai multe fiind asigurate 
de antreprenori și producători autoh-
toni, ca parte a strategiei de susținere 
a mediului de business local. Printre 
propuneri se numără: carmangerie, 
brutărie, băcănie, cofetărie, coffee 
shop, produse naturiste, farmacie, 
croitorie și curățătorie, coafor, bar-
ber shop, articole de grădină, pet-
shop, articole casă&fashion, servicii 
medicale, agenție bancară, florărie și 
altele. Totodată, la etaj va exista o sală 
de evenimente. În plus, vor fi realizate 
137 locuri de parcare, dar și lucrări 
de modernizare a infrastructurii, prin 
lărgirea străzii adiacente și reamenaja-
rea stației de transport în comun din 
zonă.  

IULIUS dezvoltă concomitent și un 
al doilea proiect Family Market, în 
cartierul Bucium din Iași, ambele 
proiecte reprezentând o investiție de 
peste 17 milioane de euro, care se va 
realiza prin intermediul unei finanțări 
bancare acordată de CEC Bank. 

Lego de oameni mari: peste 320 de elemente printre care 
grinzi, stâlpi, planșee și panouri ridică Family Market 
Miroslava, proiectul de retail cu tot ce ai nevoie zilnic
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Știința a reușit să aducă, în 
această perioadă, mai mulți 
jucători sub comanda antrenoru-
lui Cristian Popovici. Astfel, 
conducerea echipei noastre a 
transferat mai multi fotbaliști, 
acoperind posturile deficitare și 
a ales să se bazeze pe tineri în 
următorul sezon.  

Până în prezent, compartimen-
tul defensiv a fost întărit cu trei 
jucători. Este vorba despre Ciaun 
Denis, fundaș stânga, născut în 
2003, care a fost transferat de la 
Sporting Iași și are o înțelegere 
valabilă până în 2025.  

De la Sporting Iași a mai sosit 
și Pană Lucian, care ocupă postul 
de fundaș dreapă, fiind născut tot 
în 2003 și a semnat un contract 
valabil până în 2025. Pentru postul 
de fundaș central a fost adus Rusu 
Alexandru, fotbalist născut în 

2002. Acesta a fost adus liber de 
contract, de la FC Botoșani, având 
o înțelegere care expiră în 2023.  

Conducerea Științei a întărit și 
linia mediană a echipei. Astfel, 
cu gruparea noastră a semnat 
mijlocașul dreapta, Todirașcu 
Vasilică, care a venit liber de 
contract. Acesta va juca la Știința 
cel puțin până în 2024. Un alt 
tânăr mijlocaș, născut în 2006, a 
semnat o înțelegere cu Știința, 
valabilă până în 2025, la ter-
minarea junioratului. Este vorba 
despre Gavrilescu Nicolas, con-
siderat unul dintre cele mai im-
portante tinere talente din zona 
Moldovei. Totodată, de la centrul 
de copii și juniori a fost promo-
vat Munteanu Radu, fotbalist 
născut în 2007.  

Staff-ul tehnic se va putea 
baza pe jucători noi și în compar-

timentul ofensiv. Este vorba de-
spre Tchassem Franck, născut în 
1999, atacant ce a venit de la 
Șomuz Fălticeni și a semnat cu 
Știința până în 2023. Al doilea 
jucător sosit tot de la Fălticeni 
este Njindja Wilfred, născut în 
1997, care a semnat o înțelegere 
valabilă tot până în 2023.  

Atacul echipei noastre a mai 
fost întărit cu un fotbalist 
francez, născut în 1999, liber de 
contract. Coletin Tembua a 
semnat un contract valabil până 
în 2023. În această pauză, 
Știința a semnat și cu doi por-
tari. Este vorba despre Ojica 
Florin, împrumutat pentru un an 
de zile de la LPS Iași și despre 
Corduneanu Alexandru, venit 
de la Bradu Borca. Acesta a 
semnat o înțelegere valabilă 
până în 2022.

Transferuri importante pentru echipa 
noastră! Ce jucători s-au alăturat Știinţei

Cum arată  
programul Știinţei 
pentru noul sezon 

Pe data de 17 august, la sediul Federației Române de Fot-
bal s-a efectuat tragerea la sorți a programului 
competițional pentru noul sezon de Liga a III-a.  

Astfel, În prima etapă, Știința Miroslava va primi vizita 
celor de la Dante Botoșani. Cum arată programul Științei:  

Etapa 1: Știința Miroslava - Dante Botoșani; Etapa 2: 
CSM Bacău - Știința Miroslava; Etapa 3: Știința Miroslava 
- Sporting Juniorul Vaslui; Etapa 4: CSM Pașcani - Știința 
Miroslava; Etapa 5: Știința Miroslava - Bucovina Rădăuți; 
Etapa 6: Șomuz Fălticeni - Știința Miroslava; Etapa 7: 
Știința Miroslava - Ceahlăul Piatra Neamț; Etapa 8: Știința 
Miroslava - Foresta Suceava; Etapa 9: Hușana Huși - 
Știința Miroslava  

Competiția urmează să se dispute în trei faze. Astfel, faza 
întâi este sezonul regular, care se dispută tur-retur, 18 etape.  

În faza a II-a, în fiecare serie se va disputa un play-off, 
între primele patru clasate, și un play-out, între celelalte 
șase echipe.  

În faza a III-a a competiției vor participa numai echipe 
din play-off. Astfel, aici se vor întâlni doar echipele clasate 
pe primele două locuri, din fiecare serie.


