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„Continuăm dezvoltarea comunei 
Miroslava! Investițiile în continuare 

și proiectele noi sunt o prioritate 
pentru mine și echipa mea!“ 

Dan Niță –  
primarul comunei Miroslava 

 
Exact acum doi ani a debutat pan-

demia de coronavirus. Au fost doi ani de 
zile pline de provocări și toată atenția 
noastră a fost să ne concentrăm eforturile 
pentru a stopa răspândirea infecției cu 
noul coronavirus (SARS-CoV-2) prin 
toate măsurile promovate de autorități, 
pentru a atenua efectele sociale și eco-
nomice ale pandemiei și pentru a sprijini 
cetățenii comunei noastre să depășească 
această criză. Cu toate acestea, anul 
2021 a fost un an mobilizator și plin de 
determinare să realizăm tot ce ne-am 
propus prin strategia de dezvoltare și 
planul de investiții multianual.  
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2022 – CONTINUĂM DEZVOLTAREA 
Interviu cu Dan Niță, Primarul Comunei Miroslava

Deși este cunoscută ca „Mica Unire”, 
Unirea Principatelor Române din 24 ianu -
arie 1859, reprezintă de fapt actul fondator 
al națiunii române, momentul în care 
România a fost pusă pe hartă. 

La 10 ani de la revoluția pașoptistă, 
elitele unioniste din Moldova și Muntenia 
au reușit să înfăptuiască cel mai important 
obiectiv al românilor – UNIREA CELOR 
DOUĂ PRINCIPATE, prin alegerea lui 

Alexandru Ioan Cuza ca domnitor al ambe-
lor provincii în ziua de 24 ianurie 1859. 

Unirea celor două principate române a 
fost posibilă prin efortul comun al elitelor 
unioniste din cele două țări, într-un climat 
geopolitic european complex, dar și a 
opoziției din interior, în special din 
Moldova. 
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Consiliul Local Miroslava a adoptat 
Regulamentul privind stabilirea 

condițiilor de majorare a impozitului 
pe clădirile și terenurile neîngrijite 

În ultima ședință din luna decembrie 2021 a Consiliului Local, aleșii lo-
cali au adoptat noul regulament privind majorarea impozitului pentru 
clădirile și terenurile neîngrijite, proiect care a fost pus în discuție publică 
la jumătatea lunii noiembrie. 
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Suceveanul Daniel Stoica vine 
la CS Știința Miroslava după 
despărțirea de Șomuz Fălticeni, 
din vara anului 2021, unde a antre-
nat timp de două sezoane. În cari-
era sa a mai fost antrenor la 

Bucovina Rădăuți, coordonator al 
centrelor de copii și juniori de la 
FC Botoșani și CSS Rădăuți, dar 
și scouter pentru echipa italiană 
Novara Calcio. 
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CS Știința Miroslava începe anul 
2022 cu un nou antrenor

24 Ianuarie 1859 – Unirea 
Principatelor Române sau ziua în care 

s-au pus bazele României ca stat

În data de 29 decembrie 2021, 
primarul comunei Miroslava, dl. 
Dan Niță a primit titlul de 
„Cetățean de Onoare“ al localității 
Corjova, raionul Criuleni, Repub-
lica Moldova. Titlul de „Cetățean 
de Onoare“ a fost înmânat de dom-
nul Gheorghe Ojog, primarul 

localității Corjova, iar doamna 
Victoria Antoci, secretarul general 
al localității Corjova, a citit decizia 
prin care se acordă acest titlu. 
Evenimentul s-a desfășurat în sala 
de sport din Miroslava.  
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Dan Niță – cetățean de onoare al 
localității Corjova



2 Informaţia de Miro slavaADMINISTR AȚIE

Reunit în ședință de lucru ordinară 
în ziua de 21 decembrie 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. 278 privind închirie-
rea prin licitație publică deschisă a te-
renului în suprafață de 12 m.p., 
aparținând domeniului public al comu-
nei Miroslava, parcela DC 
2047/10/3/1/10 Miroslava, str. Con-
stantin Langa-zona Misavan, în vede-
rea amplasării unei rulote mobile 
pentru comercializare produse fast-
food. 
l Hotărârea nr. 279 privind închirie-
rea prin licitație publică deschisă a te-
renului în suprafață de 194 m.p., 
aparținând domeniului public al comu-
nei Miroslava, situat în tarla 13 din 
număr cadastral 81562, intravilan sat 
Miroslava, comuna Miroslava, județul 
Iași, în vederea amplasării unui contai-
ner fără fundație sau platformă betonată 
pentru defășurarea unor activități de 
producție și comerț (cofetărie-patise-
rie). 
l Hotărârea nr. 280 privind închirie-
rea prin licitație publică deschisă a te-
renului în suprafață de 82 m.p., 
aparținând domeniului public al comu-
nei Miroslava, situat în tarla 13 din 
număr cadastral 81562, intravilan sat 
Miroslava, comuna Miroslava, județul 
Iași, în vederea amplasării unui contai-
ner fără fundație sau platformă betonată 
pentru defășurarea unor activități de 
comerț (pescărie). 
l Hotărârea nr. 281 privind stabilirea 
și aprobarea impozitelor și taxelor lo-
cale la nivelul Unității Administrativ-
Teritorială Comuna Miroslava, județul 
Iași pentru anul 2022. 
l Hotărârea nr. 282 privind rectifica-
rea Bugetului de venituri și cheltuieli 
pe anul 2021 la nivelul comunei Miro-
slava, județul Iași. 
l Hotărârea nr. 283 privind modifi-
carea, completarea și actualizarea Ane-
xei privind achizițiile directe la 
Programul anual al achizițiilor publice 
pentru anul 2021, aprobate prin Hotă-
rârea Consiliului Local al comunei Mi-
roslava nr.96/31.04.2021, cu 
modifi că rile și completările ulterioare. 

l Hotărârea nr. 284 privind aproba-
rea Planului de acțiune pentru preveni-
rea și combaterea înzăpezirii, 
înghețului, alunecușului și a altor feno-
mene meteorologice periculoase speci-
fice sezonului rece 2021-2022 în 
comuna Miroslava, județul Iași. 
l Hotărârea nr. 285 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 420 m.p., aparținând do-
meniului public al comunei Miroslava, 
în vederea executării lucrării cu 
nr.65/2020: „Alimentarea cu energie 
electrică a trei locuințe colective în lo-
calitatea Horpaz, comuna Miroslava, 
județul Iași - str. Macului. 
l Hotărârea nr. 286 privind rectifica-
rea Bugetului creditelor interne pe tri-
mestrul IV, anul 2021 la nivelul 
comunei Miroslava, judeţul Iaşi. 
l Hotărârea nr. 287 privind admite-
rea/respingerea plângerii prealabile for-
mulată de către Bratu Mădălina Larisa 
împotriva Hotărârii Consiliului Local 
Miroslava nr. 233/28.10.2021 privind 
încetarea contractului de concesiune nr. 

23613/04.06.2021, încheiat între Uni-
tatea Administrativ-Teritorială comuna 
Miroslava, judetul Iași și Bratu Mădă-
lina-Larisa. 
l Hotărârea nr. 288 privind admite-
rea/respingerea plângerii prealabile for-
mulată de către Bratu Bianca-Geanina 
împotriva Hotărârii Consiliului Local 
Miroslava nr. 234/28.10.2021 privind 
încetarea contractului de concesiune nr. 
23687/04.06.2021, încheiat între Uni-
tatea Administrativ-Teritorială comuna 
Miroslava, judetul Iași și Bratu Bianca-
Gianina. 
l Hotărârea nr. 289 privind trecerea 
în domeniul public al Unității Adminis-
trativ-Teritorială comuna Miroslava, 
județul Iași a unor elemente de identi-
ficare topo-cadastrale. 
l Hotărârea nr. 290 privind aproba-
rea Programului anual estimativ al 
achizițiilor publice și a Strategiei 
anuale de achiziții publice pentru Uni-
tatea Administrativ-Teritorială comuna 
Miroslava, județul Iași în anul 2022. 
l Hotărârea nr. 291 privind modifi-
carea, completarea și actualizarea do-
meniului privat al comunei Miroslava, 

ca urmare a trecerii unor imobile în do-
meniul privat al comunei și a dezmem-
brării unei suprafețe de teren. 
l Hotărârea nr. 292 privind trecerea 
în domeniul public al comunei Miro-
slava a 907 corpuri de iluminat și 23 
puncte de aprindere, care fac parte din 
sistemul de iluminat public din locali-
tăţile Balciu, Brătuleni, Ciurbești, Cor-
neşti, Dancaș, Găureni, Horpaz, 
Miroslava, Proselnici, Uricani, Valea 
Adâncă, Valea Ursului şi Voroveşti din 
comuna Miroslava, județul Iași. 
l Hotărârea nr. 293 privind trecerea 
în domeniul privat al comunei Miro-
slava, județul Iași a investiției „Extin-
dere rețea electrică de distribuție Joasă 
Tensiune zona strada Iazului sat Hor-
paz. 
l Hotărârea nr. 294 privind accepta-
rea unei sponsorizări de către Unitatea 
Administrativ-Teritorială comuna Mi-
roslava reprezentând 170 puieți pin și 
molid de la Direcția Silvică Iași. 
l Hotărârea nr. 295 privind modifi-
carea pct. 3.8 din Regulamentul de 
acces în parcul industrial I „MIRO-
SLAVA INDUSTRIAL PARC „ – 
Anexă nr.1 la Hotărârea Consiliului 
Local al comunei Miroslava 
nr.44/31.08.2016, cu modificările și 
completările ulterioare. 
l Hotărârea nr. 296 privind modifi-
carea și completarea contractului de 
constituire a dreptului de superficie în-
cheiat între Comuna Miroslava, socie-
tatea Miroslava Industrial Parc S.R.L. 
și societatea MENNEKES ELECTRIC 
S.R.L., autentificat sub nr. 
8649/18.12.2018. 
l Hotărârea nr. 297 privind îndrepta-
rea erorii materiale strecurată în 
conținutul Hotărârii Consiliului Local 
al comunei Miroslava nr. 
258/25.11.2021. 
l Hotărârea nr. 298 privind modifi-
carea și completarea Organigramei și a 
Statului de funcții ale Unității Adminis-
trativ-Teritorială comuna Miroslava. 
l Hotărârea nr. 299 privind aproba-
rea Regulamentului privind stabilirea 
condițiilor de majorare a impozitului pe 
clădirile și terenurile neîngrijite de pe 
raza comunei Miroslava. 
l Hotărârea nr.300 privind aprobare 
Amenajament pastoral pentru pajistile 
permanente din proprietatea privata a 
comunei Miroslava, județul Iași.

Hotărâri ale Consiliului Local  
Miroslava din luna decembrie 2021

În luna decembrie 2021, la Oficiul de 
Stare Civilă al Comunei Miroslava s-au 
înregistrat un număr de 3 certificate 
de căsătorie, 3 certificate de naștere și 
6 certificate de deces, astfel:  

Căsătorii 
l Lazăr Bogdan și Midoschi Mădălina 
l Chiru Ștefan-Călin și Plugaru Raluca 
l Ceapraga Andrei-Mihai și Ursache 

Florentina-Loredana 

Nașteri 
l Branchereau Mathias-Louis-Liviu 
l Branchereau Tiffany-Marie-Lou 
l Vitu Andreea 

Decese 
l Păduraru Mihai 1962 
l Rusu Octav 1954 
l Popa Cristian 1986 
l Șerban Aneta 1927 
l Vasilache Margareta 1931 
l Eni Lisaveta 1928

Datele înregistrate la Oficiul de Stare Civilă în luna decembrie 2021
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În ultima ședință din luna decembrie 
2021 a Consiliului Local, aleșii locali 
au adoptat noul regulament privind ma-
jorarea impozitului pentru clădirile și 
terenurile neîngrijite, proiect care a fost 
pus în discuție publică la jumătatea 
lunii noiembrie. În expunerea de motive 
în vederea înaintării acestei hotărâri, 
inițiatorii au precizat: 

„Întrucât aspectul clădirilor și al te-
renurilor din intravilan își aduce o 
contribuție majoră la confortul urban 
- ca parte componentă a unui peisaj 
urban optim - caracterizat de un raport 
echilibrat între construcții, vegetație și 
căile de circulație și de ameliorare a 
mediului de viață al locuitorilor muni-
cipiului se impune elaborarea unor 
măsuri privind protejarea, conservarea 
și menținerea funcționalității acestora. 
Având în vedere că unele clădiri din 
comuna Miroslava se află într-o stare 
avansată de degradare, consider că 
sunt necesare măsuri care să conducă 
la determinarea proprietarilor clădiri-
lor de a efectua lucrări de reabilitare a 
acestora. Pe lângă aspectul estetic ne-
plăcut, aceste lucrări au și scopul de a 
proteja întreaga clădire de acțiunea 
factorilor externi precum și de a realiza 
un ansamblu arhitectural și peisagistic 
modern care să confere integrarea clă-
dirilor în peisajul oferit de vecinătățile 
existente. Întrucât unele terenuri si-
tuate în intravilanul comuna Miroslava 
sunt neîngrijite și au depozitate diverse 
deșeuri se impun unele măsuri în vede-
rea eliminării factorilor poluatori ce 
afectează sănătatea și creează discon-
fort. De asemenea, în cazul terenurilor 
cu destinație agricolă care nu sunt fo-
losite și exploatate corespunzător se 
impune redarea funcționalității aces-
tora precum și valorificarea 
potențialului agricol pe care acestea îl 
reprezintă.“ 

Elaborarea acestui regulament are în 
vedere următoarele obiective: 
l gestionarea eficientă a patrimoniului 
construit, 
l punerea in siguranță a domeniului 
public, 
l creșterea atractivității turistice și 
investiționale, 

l ridicarea conștiinței civice a 
cetățenilor care dețin proprietăți, 
l asigurarea cultivării terenurilor, ame-
najarea si folosirea lor pentru producția 
agricola. 

Prin intermediul acestui regulament 
s-a urmărit elaborarea cadrului legal 
local privind condițiile de majorare a 
impozitelor cu pana la 500% pe 
clădirile și terenurile neîngrijite de pe 
raza comunei Miroslava. 

Încadrarea clădirilor in categoria 
clădiri neîngrijite se va face conform 
următoarei metodologii: 
A. Angajații primăriei vor efectua 
verificări pe raza comunei, și vor în-
tocmi notele tehnice de constatare a 
stării tehnice a clădirii, pe baza fișei de 
evaluare prin care se evaluează patru 
criterii: 

l Acoperișul – învelitoarea și 
cornișa/streașina/aticul; 
l Fațada – tencuiala, zugrăveala, 
tâmplăria și elementele decorative 
ale fațadei; 
l Deficiențe structural vizibile – 
șarpanta și pereții; 
l Împrejmuirea. 

B. După identificarea și evaluarea 
clădirii, proprietarul va fi somat ca în 
termen de 6 luni să efectueze lucrările 
de întreținere necesare și să mențină în 
continuare clădirea în stare de îngrijire.  
C. Dacă în interiorul termenului de 6 
luni, proprietarul clădirii s-a conformat 
somației, se încheie proces-verbal de 
conformitate.  
D. Dacă, după expirarea termenului 
acordat, se constată în teren, că propri-
etarul nu a efectuat lucrările de 
întreținere necesare, se va încheia o 
notă de constatare în care va fi 
consemnată menținerea clădirii în cate-
goria clădire neîngrijită. În acest caz, 
Nota de constatare cu propunerea de 
majorare a impozitului si celelalte doc-
umente vor fi transmise Compartimen-
tului de Impozite și Taxe Locale care va 
promova proiectul de hotărâre de majo-
rare a impozitului pentru imobilul re-
spectiv cu 300% pentru un punctaj 
procentual cuprins în intervalul 6,1%-
25% și cu 500% pentru un punctaj pro-
centual mai mare de 25%. 

Încadrarea terenurilor situate în in-
travilan, în categoria terenurilor neîn-
grijite se va face conform următoarei 
metodologii: 
A. În vederea identificării terenurilor 
din intravilan, care intră în categoria 
terenurilor neîngrijite, angajații 
Primăriei vor face verificări pe raza co-
munei și vor întocmi note tehnice de 
constatare a stării terenurilor pe baza 
fișei de evaluare prin care se punctează 
starea de întreținere ca fiind – 
întreținută sau neîtreținută și/sau 
neîgrădită, respectiv cu deșeuri sau fără 
deșeuri. 
B. După identificarea și evaluarea 
terenului ca neîngrijit, proprietarul va fi 
somat ca în termen de 15 zile să 
efectueze lucrările de întreținere nece-
sare (îngrădire, cosire, igienizare, după 
caz) și să îl mențină în continuare în 
stare de îngrijire.  
C. Dacă în interiorul termenului de 15 
zile, proprietarul terenului s-a confor-
mat somației, se încheie proces- verbal 
de conformitate.  
D. Dacă, după expirarea termenului 
acordat, se constată în teren că propri-
etarul nu a efectuat lucrările de 

întreținere necesare, se va încheia o 
notă de constatare în care va fi 
consemnată menținerea terenului în cat-
egoria celor considerate ca fiind neîn-
grijite. În acest caz, Nota de constatare 
cu propunerea de majorare a impozitu-
lui si celelalte documente vor fi trans-
mise, Direcției Venituri- Impozite si 
Taxe Locale care va promova proiectul 
de hotărâre de majorare a impozitului 
pentru terenul respectiv: 

l Cu 300% pentru un punctaj pro-
centual egal cu 50%; 
l Cu 500% pentru un punctaj pro-
centual egal cu 100%. 

Terenurile neîngrijite, care intră sub 
incidența acestui regulament, se sta-
bilesc prin hotărâre a Consiliului 
Local.  

Conținutul complet al „Regulamen-
tului privind stabilirea condițiilor de 
majorare a impozitului pe clădirile și 
terenurile neîngrijite, precum și a 
terenurilor acoperite de ambrozie (Am-
brosia artemisiifolia)“ poate fi consultat 
pe pagina www.primariamiroslava.ro în 
secțiunea „Dezbateri publice“ din me-
niul „Informații publice“ sau la sediul 
Primăriei Miroslava.

Consiliul Local Miroslava a adoptat Regulamentul 
privind stabilirea condițiilor de majorare a 

impozitului pe clădirile și terenurile neîngrijite

Pentru că la început de an majoritatea 
cetățenilor își achită taxele și impozitele 
locale, în articolul de față prezentăm ce 
alternative au locuitorii din Miroslava 
pentru a face acest lucru. 

Platforma CityOn 
Poate fi accesată direct de pe site-ul 

www.primariamiroslava.ro din meniul 
„E-administrație“. Principalul avantaj al 
acestei aplicații este că achitarea taxelor 
și impozitelor se poate face și fără crea-
rea unui cont pe platformă. Este suficient 
ca utilizatorul să acceseze varianta de 
plată fără autentificare, să introducă 

CNP-ul și vor fi afișate obligațiile de 
plată asociate cu acel CNP. Plata se poate 
face apoi cu cardul, direct din aplicație.  

Pe de altă parte, crearea unui cont per-
mite utilizatorului să aibă control asupra 
plăților efectuate, să vizualizeze în timp 
real obligațiile de plată restante, să veri-
fice istoricul acestora, precum și situația 
contractelor, dar și să trimită sesizări mai 
ușor către primărie. Cei care au deja un 
cont pot folosi și aplicația CityOn pentru 
a face aceste plăți direct de pe telefon. 
(disponibilă doar pentru telefoanele cu 
sistem de operare Android). 

Reprezentanții primăriei doresc să 
reamintescă cetățenilor că pentru crearea 

unui cont nou pe platforma CityOn, 
acesta trebuie să fie validat prin acesarea 
link-ului din mailul de confirmare. În 
situația în care acest mail nu apare în 
Inbox/Principal, aplicanților li se reco-
mandă să verifice și folderul 
„Spam“/“Nesolicite“ sau, în cazul con-
turilor gmail, folderul „Promoții“. 

Ghiseul.ro 
Cetățenii care prefer o altă variantă de 

plată online, se pot folosi de platforma 
www.ghiseul.ro. Pentru a face plăți prin 
acestă platformă este necesară crearea 
unui cont. În procesul de creare al con-

tului se face și validarea cardului utiliza-
torului. 

Direct la ghișeul primăriei 
Având în vedere evoluția pandemică 

din ultimele săptămâni, reprezentanții 
primăriei recomandă cetățenilor din Mi-
roslava să folosească această alternativă 
doar dacă nu dețin un card sau nu dispun 
de mijloacele tehnice necesare – co -
nexiune internet și calculator/tabletă/ te-
lefon smart. De asemenea, doresc să 
reamintească cetățenilor că în ziua de 
joi, programul la ghișeul primăriei este 
până la ora 18:00.

Soluții pentru plata taxelor și impozitelor locale în Miroslava
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„Continuăm dezvoltarea co-
munei Miroslava! Investițiile în 
continuare și proiectele noi sunt 

o prioritate pentru mine și 
echipa mea!“ 

Dan Niță –  
primarul comunei Miroslava 

 
Acum doi ani a debutat pandemia de co-

ronavirus. Au fost doi ani plini de provo-
cări și toată atenția noastră a fost să ne 
concentrăm eforturile pentru a stopa răs-
pândirea infecției cu noul coronavirus 
(SARS-CoV-2) prin toate măsurile promo-
vate de autorități, pentru a atenua efectele 
sociale și economice ale pandemiei și pen-
tru a sprijini cetățenii comunei noastre să 
depășească această criză. Cu toate aces-
tea, anul 2021 a fost un an mobilizator și 
plin de determinare încercând să realizăm 
tot ce ne-am propus prin strategia de dez-
voltare și planul de investiții multianual.  

Consiliul Local Miroslava și primarul 
comunei Miroslava au elaborat și pus în 
aplicare un plan de investiții multianual 
axat, în principal, pe următoarele direcții: 
modernizarea și asfaltarea străzilor și dru-
murilor locale din comuna Miroslava, rea-
lizarea trotuarelor pe drumurile principale 
din comună, extinderea rețelei de apă po-
tabilă și ape uzate, extinderea rețelelor 
electrice și a instalațiilor de iluminat pu-
blic, amenajarea de parcuri de joacă pen-
tru copii în toate satele din comună, 
continuarea invesțiiilor în parcul indus-
trial I și II, continuarea investițiilor la ba-
zele sportive, construcția unei biserici noi 
în Valea Adâncă, amenajarea centrului de 
comună prin înființarea de zone verzi și 
spații moderne pentru petrecerea timpului 
liber pentru toți cetățenii comunei, moder-
nizarea unităților de învățământ și multe 
altele.  

Tot în anul 2021 am finalizat și aprobat 
Strategia de Dezvoltare Durabilă a comu-
nei Miroslava pentru următoarea perioadă 
de programare a Uniunii Europene 2021-
2027 și demararea de noi proiecte de dez-
voltare: crearea unor baze de agrement – 
amenajarea lacurilor de la Ciurbești și 
Ezăreni, amenajarea pădurilor Cornești și 
Uricani și amenajarea Rezervației Floris-
tice de la Valea lui David, înființarea unei 
piețe agroalimentare unde vor fi promo-
vate produsele locale, amenajarea centru-
lui de comună – zone de relaxare, 
agrement, comerț și valorificarea produ-
selor locale, continuarea investițiilor în in-
frastructura rețelei de drumuri locale și 

canalizare, etc. De asemenea, reactualiza-
rea Planului Urbanistic General, realiza-
rea unui studiu de trafic pentru a-l 
optimiza și continuarea digitalizării servi-
ciilor publice, înființarea unei Păduri Parc 
– zonă de agrement și recreere în natură 
(un concept nou, chiar și pe plan euro-
pean) sunt câteva din prioritățile noastre. 
Doar împreună vom reuși să transformăm 
comuna Miroslava, într-una dintre cele 
mai moderne comune din țară! Continuăm 
dezvoltarea comunei Miroslava! Investi -
țiile în continuare și proiectele noi sunt o 
prioritate pentru mine și echipa mea! Să 
privim cu încredere și speranță în anul 
2022! 

 
Reporter: Ca și în sport, în oricare alt 

domeniu e greu să ajungi în frunte, dar 
și mai greu este să te menții în top, pentru 
că cerințele sunt tot mai mari și 
posibilitățile nu sunt nelimitate. Cum 
reușiți să vă mențineți în frunte mai ales 
în această perioadă când au apărut multe 
dificultăți? 

Dan Niță - Primarul Comunei Miro-
slava: Am promovat comuna Miroslava la 
nivel național și internațional ori de câte 
ori am avut ocazia, prin participarea la eve-
nimente importante. Am încercat și spun 
eu, am și reușit să atragem mulți investi-
tori, atât români, cât și străini pe teritoriul 
comunei noastre. Acei investitori care au 
fost mulțumiți de colaborarea cu noi au 
spus și altora și tot așa au venit și alții. O 
statistică la nivelul ministerului de finanțe 
arată că suntem comuna cu cele mai multe 
societăți comerciale din județul Iași. De 
exemplu, dacă acum 10 ani, întrebai pe ci-
neva unde este comuna Miroslava cu 
siguranță foarte mulți nu cunoșteau acest 
lucru. În ultimii ani considerăm că ne 
aflăm pe un podium al celor mai impor-
tante și dezvoltate comune din țară. Noi ne 
raportăm la România, nu doar la județul 
Iași. Îmi doresc să menținem comuna la 
standardele pe care le-am adus și chiar să 
le depășim. Faptul că avem Clubul Sportiv 
„Știința Miroslava“ și tinerii noștri sportivi 
participă la diverse competiții în țară și 
aceasta este o promovare a comunei noas-
tre la nivel național. De asemenea, Parcul 
Industrial Miroslava a devenit un brand, 
nu doar în România, ci și în străinătate! 
Toate aceste lucruri s-au obținut prin 
multă, multă muncă, perseverență și un 
aparat de specialitate al primarului bine 

pregătit și aproape de cetățenii comunei. 
Le mulțumesc pe această cale tuturor pen-
tru implicare și dăruire! 

R.: Rețeta de succes se întemeiază în 
bună parte pe atragerea de fonduri și pro-
iecte, dar și a investițiilor de anvergură 
care creează locuri de muncă, dar și ve-
nituri importante la bugetul comuei. Cum 
reușiți să convingeți marii investitori să 
vină și să facă afaceri la Miroslava? 

D.N.: Nu putem decât să ne bucurăm că 
cele mai mari firme din județul Iași se află 
pe teritoriul nostru. Noi suntem o 
administrație publică locală open-mind 
(minte deschisă). Biroul meu stă perma-
nent deschis și dacă mâine vine un inves-
titor (român sau străin) la Miroslava și 
dorește să realizeze o anumită investiție pe 
teritoriul nostru în secunda doi m-am în-
tâlnit cu specialiștii din cadrul aparatului 
de specialitate al primarului, analizăm cu 
mare atenție propunerea și urmăm toți 
pașii legali fără a pune bețe în roate și fără 
birocrație. Încercăm în cel mai scurt timp 
să îi ajutăm cu tot ceea ce este necesar și 
este în competența noastră. Așadar, 
mulțumesc Consiliului Local Miroslava, 
că ori de câte ori a fost nevoie s-a întrunit, 
chiar și în ședințe extraordinare, pentru 
aprobarea unor proiecte sau investiții. O 
mare atenție acordăm marilor investitori 
prin acordarea de facilități și reducerea și 
scutirea de la plata unor impozite și taxe 
locale. Nu în ultimul rând doresc să preci-
zez faptul că ceea ce discutăm cu fiecare 
în parte se și întâmplă în realitate. Ne ono-
răm promisiunile și ne respectăm cuvântul 
dat.  

R: Miroslava alături de alte comune 
face parte din Zona Metropolitană Iași. 
Mai nou, face parte și din Asociația Me-
tropolitană de Transport Public Iași. Ce 
beneficii are Miroslava de pe urma parti-
cipării la aceste proiecte? 

D.N.: Cu toate că la Iași a fost înființată 
prima zonă metropolitană din România în 
anul 2004 (eram viceprimar atunci), eu 
cred că alte zone metropolitane din țară 
sunt mult mai active și mai receptive la 
doleanțele cetățenilor (de ex. Cluj-Na-
poca, Oradea, Brașov, etc.). Nu sunt pe de-
plin mulțumit de Asociația Zona 
Metropolitană Iași, deoarece în momentul 
de față, se axează mai mult pe nevoile mu-
nicipiului Iași. În același timp, nu a existat 
o echipă omogenă la nivel de top manage-
ment (și aici mă refer la neînțelegerile per-

manente, care au fost în trecut, între pri-
marul Iașului și președintele CJ Iași – in-
diferent cine a deținut funcția la momentul 
respectiv) care să gândească proiecte stra-
tegice pentru toți membrii zonei metropo-
litane și cred că sunt și în asentimentul 
majorității colegilor mei primari. La nivel 
de ZMI, în momentul de față, în zona me-
tropolitană transportul public este deficitar 
sau inexistent, rețelele de utilități sunt sub-
dimensionate și nu se ține pasul cu dezvol-
tarea, în general. Așa cum am mai spus de 
foarte multe ori, creșterea populației ar tre-
bui să le dea de gândit și altor factori de 
decizie, să gândească proiecte durabile 
strategice pentru următorii 20-30 de ani 
(căi de comunicație moderne și rapide, 
rețele de utilități bine dimensionate, etc.). 
Ce este prioritar? Dau doar câteva exem-
ple: ar trebui să existe un transport public 
metropolitan funcțional (să ținem pasul cu 
alte administrații publice din țară și stră-
inătate – transport public electric, eventual 
până la Podu Iloaiei sau/și Vaslui), șosele 
de centură, străzi moderne, sistem de ali-
mentare cu apă și canalizare, baze sportive 
moderne, dezvoltarea de parcuri indus-
triale, susținere autostradă A8, crearea de 
noi locuri de muncă și multe altele. Sunt 
exemple de bună practică în țară, în județul 
Cluj, Prahova sau Brașov unde nu con-
tează culoarea politică a primarului sau a 
președintelui CJ pentru susținerea unor 
proiecte de dezvoltare într-o zonă metro-
politană. Îmi pun speranța, toată experiența 
și puterea mea în acest proiect. Îmi doresc 
din tot sufletul să funcționeze și să vedem 
rezultate cât mai curând posibil. În caz 
contrar, voi fi nevoit să pun în aplicare 
soluții alternative pentru cetățenii comunei 
Miroslava! Sperăm că vom colabora îm-
preună pentru a realiza un program de 
transport public eficient. Vedeți dumnea-
voastră în fiecare dimineață câte mașini 
pleacă din Miroslava, iar intrarea în Iași se 
blochează! Sunt cozi de mașini până la Pri-
maria Miroslava. Un neajuns determină un 
alt neajuns. Nu ar trebui să fie atâtea 
mașini dacă ar fi un sistem de transport 
bine pus la punct. Oare chiar vrea fiecare 
să se ducă cu mașina la serviciu? Eu nu 
cred. Și nu e normal. Și în țările dezvoltate 
populația se folosește foarte mult de trans-
portul public pentru a merge la serviciu. 

R.: Spitalul Inimii/Viitorului la Miro-
slava? O realitate sau doar un vis fru-
mos? 

2022 – CONTINUĂM 
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D.N.: Ideea construirii unui nou spital 
la Miroslava este mai veche, de când am 
propus o locație pentru SRU (Spitalul Re-
gional de Urgențe Iași) cu ani în urmă. Și 
acum cred că pentru SRU Miroslava ar fi 
fost locația cea mai potrivită. Am susținut, 
promovat și îmbrățișat ideea d-lui prof. dr. 
Grigore Tinică, managerul IBCV Iași pen-
tru realizarea acestui proiect la Miroslava 
- care va aduce plusvaloare și va dezvolta 
zona în foarte multe direcții. IRMC – In-
stitulul Regional de Medicină Cardiovas-
culară este un proiect care presupune 
construcția și dotarea unui spital nou, un 
centru de excelență în medicina cardiovas-
culară. Va fi un spital modern, echipat cu 
toate dotările necesare și de ultimă 
generație, unde vor practica cei mai buni 
specialiști din țară. De asemenea, îmi pun 
speranța că Parteneriatul dintre Ministerul 
Sănătății, IBCV Iași, Consiul Județean Iași 
și Comuna Miroslava va genera cele mai 
bune idei și soluții pentru a găsi finanțarea 
nerambursabilă necesară. Suntem într-o 
competiție de proiecte și ne dorim să fim 
cei mai buni și să câștigăm. Consiliul 
Județean Iași este Lider de Proiect, în 
consecință, atât succesul, cât și eșecul îi va 
aparține. Noi am făcut tot ce a ținut de noi 
cu cea mai mare responsabilitate și celeri-
tate. Doar de noi – acest parteneriat 
instituțional - va depinde ca visul frumos 
să devină realitate! 

R.: Populația crește an de an, foarte 
mulți ieșeni aleg să se mute cu locuința 
la Miroslava. Ce va fi în viitor această 
unitate administrativ-teritorială? O zonă 
de polarizare economică de sine stătă-
toare sau cele 13 sate vor deveni în per-
spectivă cartiere ale Iașului, așa cum s-a 
întâmplat în trecut cu Buciumul, Copoul 
și chiar Tătărași? 

D.N.: Într-adevăr, tot mai mulți ieșeni 
decid să se mute în comuna Miroslava. 
Așa cum am mai spus, atracțiile pentru 
aceasta zonă sunt locurile de muncă de pe 
raza comunei, existența unei infrastructuri 
(rețele de drumuri, rețele de apă și canali-
zare, rețele de energie electrică și gaz), 
unitățile de învățământ și sănătate și nu în 
ultimul rând, faptul că ne aflăm în imediata 
apropiere a municipiului Iași și faptul că 
centura ocolitoare a municipiului Iași se 
află pe teritoriul nostru, ceea ce este un 
avantaj pentru noi, deoarece scurtează tim-

pul de deplasare într-un Iași tot mai aglo-
merat și poluat. Dublarea populației într-
un timp așa de scurt și mutarea la 
Miroslava a multor familii de tineri care 
lucrează în municipiul Iași, ne-a prins oa-
recum nepregătiți cu infrastructura pentru 
creșe și grădinițe, dar lucrăm intens pentru 
rezolvarea cât mai rapidă a lucrurilor. În 
anul 2020 am inaugurat noua grădiniță din 
Miroslava, în 2021 am inaugurat prima 
creșă din comună și avem în vedere și alte 
proiecte similare depuse spre finanțare și 
în alte sate ale comunei – Valea Adâncă, 
Valea Ursului, Brătuleni. De asemenea, 
cea mai mare și modernă școală din județul 
Iași a fost dată în folosință anul trecut – 
Școala Gimnazială „Colonel Constantin 
Langa“ Miroslava, o școală cu 21 de săli 
de clasă, 4 laboratoare (informatică, biolo-
gie, chimie și fizică), cabinet psihologic, 
cabinet medical, conexiune de internet în 
fiecare sală, inclusiv facilități pentru elevii 
cu dizabilități. Transportul public metro-
politan trebuie să devină cât mai curând 
posibil funcțional și infrastructura rutieră 
adaptată traficului. Nu este de neglijat fap-
tul că avem multe păduri și calitatea aeru-
lui este net superioară față de municipiul 
Iași. Previziunile noastre sunt că Miroslava 
va deveni cât mai curând un important pol 
industrial din Regiunea de Dezvoltare 
Nord-Est și, sperăm noi în viitor, un centru 
medical de excelență. Suntem deschiși 
dezvoltării de noi investiții în comuna 
noastră și ne dorim multă sănătate ca să 
putem duce la bun sfârșit toate proiectele 
și investițiile începute. 

R.: Priorități 2022? 
D.N.: Proiectul de buget pe anul 2022 a 

fost publicat pe site-ul instituției spre con-
sultare și propuneri și conține în mare parte 
investiții în continuare – trebuie să asigu-
răm finanțarea investițiilor în curs, cât și 
investiții noi. De asemenea, având în ve-
dere că programele operaționale sunt în 
curs de aprobare și noile ghiduri de 
finanțare vor fi disponibile încă din primul 
trimestru 2022, avem în lucru o listă de 
proiecte prioritare care va fi supusă spre 
analiză și aprobare Consiliului Local Mi-
roslava. Ce priorități avem în anul 2022? 
Amintesc doar câteva: revenirea la norma-
litate după aproape doi ani de pandemie; 
modernizarea infrastructurii și creșterea 
calității vieții cetățenilor din comuna Mi-

roslava; digitalizare; inovare; educație; să-
nătate; incluziune socială; creșterea stan-
dardelor de calitate a tuturor serviciile 
publice oferite cetățenilor; absorbția fon-
durilor neramursabile/europene.  

R: Cum le răspundeți celor care văd di-
ferit proiectul de buget din acest an? 

D.N.: În primul rând, vreau să va spun 
că este normal și sănătos să avem puncte 
de vedere diferite, pentru că prin dezbatere 
putem găsi cele mai bune variante pentru 
comuna noastră. Pe de altă parte, bugeta-
rea este extrem de provocatoare la Miro-
slava, datorită particularităților pe care le 
are - spre deosebire de alte localități, 
media de vârstă din Miroslava scade, vin 
multe familii tinere, cu copiii mici, iar 
populația s-a dublat în ultimii ani; 
suprafața comunei este foarte mare, Miro-
slava are de 8270 hectare, în timp ce mu-
nicipiul Iași are 9400 hectare, pentru 
comparație. Construirea de case noi este 
într-o continuă expansiune, iar dacă planul 
urbanistic general și regulamentul local de 
urbanism prevăd această posibilitate, pri-
măria nu poate interzice proprietarului să 
nu construiască. Acest lucru pune pre-
siune pe buget pentru că oamenii solicită 
apoi asfalt, acces la utilități, iluminat pu-
blic s.a. Nu trebuie omise nici investițiile 
pentru parcurile industriale, unde primăria 
și-a asumat niște obligații pentru a putea 
atrage agenți economici care să inves-
tească, să creeze noi locuri de muncă, și, 
pe viitor, să aducă venituri la bugetul local 
prin cotele defalcate din impozitul pe 
venit de la toți cei care muncesc în 
societățile din comuna noastră și cotele 
defalcate din TVA. La acestea se adaugă 
proiectele aflate deja în lucru, în diferite 
stadii, pentru care trebuie să asigurăm co-
finanțare. Toate acestea sunt ca elementele 
unui puzzle pentru care trebuie găsită cea 
mai bună modalitate de aranjare. Așa cum 
am precizat și mai de vreme, bugetul pen-

tru anul 2022 include sume pentru crearea 
de noi creșe și grădinițe, amenajarea de 
noi locuri de joacă, spații verzi și de re-
creere, săli de sport, iluminat public, mo-
dernizare drumuri, alimentare cu energie 
electrică, extinderea rețelei de canalizare, 
construirea a două sensuri giratorii pentru 
fluidizarea traficului, actualizare PUG, ex-
tindere rețea de apă potabilă, moderniza-
rea bazei materiale a serviciilor publice, 
locuințe sociale, alei pietonale, dezvolta-
rea digitalizării în primărie.  

R: În finalul acestui interviu, ce ați 
dori să le transmiteți cetățenilor din Mi-
roslava? 

D.N.: Doresc să asigur toți miroslăvenii 
că, împreună cu aparatul tehnic de specia-
litate din primărie, vom continua să atra-
gem și să folosim toate sursele de finanțare 
disponibile pentru a dezvolta Miroslava și 
pentru a crește condițiile de viață din co-
muna noastră. De asemenea, doresc să 
confirm că atunci când se realizează pro-
punerea de buget luăm în considerare toate 
sesizările și sugestiile pe care le primim pe 
platforma de sesizări, pe e-mail sau la 
ghișeu. În același timp, revin cu rugămin-
tea de a ne onora fiecare dintre noi 
obligațiile ce ne revin ca cetățeni ai comu-
nei noastre. Fără implicare civică, fără res-
pectarea obligațiilor ce ne revin, se vor 
pierde timp și resurse pe care le putem fo-
losi altfel. A fi un bun cetățean presupune 
să respectăm regulile și legile – să curățam 
în fața proprietății noastre, să colectăm se-
lectiv deșeurile, să ne racordăm la rețeaua 
de canalizare acolo unde este disponibilă, 
să întreținem terenurile neconstruite și 
locuințele nelocuite, să ne înregistrăm la 
primărie, să ne asumăm faptul că dacă ale-
gem să avem stradă privată, este obligația 
proprietarilor să o administreze. Nu în cele 
din urmă, doresc să-i reasigur că primăria 
va rămâne același partener deschis și atent 
la nevoile cetățenilor.

 DEZVOLTAREA
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În data de 29 decembrie 2021, pri-
marul comunei Miroslava, dl. Dan Niță, 
a primit titlul de „Cetățean de Onoare“ 
al localității Corjova, raionul Criuleni, 
Republica Moldova. Titlul de „Cetățean 
de Onoare“ a fost înmânat de domnul 
Gheorghe Ojog, primarul localității 
Corjova, iar doamna Victoria Antoci , 
secretarul general al localității Corjova, 
a citit decizia prin care se acordă acest 
titlu. Evenimentul s-a desfășurat în sala 
de sport din Miroslava.  

După un turneu prin mai multe 
localități din România, domnul primar 
Gheorghe Ojog și ansamblul 
„Mărgăritare Basarabene“ s-au oprit la 
Miroslva, sub pretextul „de a colinda 
prietenii din Miroslava înainte de a ne 
întoarce acasă“. Ansamblul 
„Mărgăritare Basarabene“ a oferit unul 
dintre cele mai frumoase concerte de 
colinde și dansuri populare românești 
care, datorită condițiile pandemice ac-
tuale, nu a putut fi deschis publicului. 
Pentru că localitatea Corjova este 
situată foarte aproape de așa-numita 
republică Transnistreană, cu atât mai 
mult trebuie admirat modul în care cor-
jovenii trăiesc și simt românește și au 
grijă ca tradițiile noastre să rămână vii.  

De altfel, în alocuțiunea rostită cu 
ocazia acestui eveniment, primarul cor-
jovean a declarant că „cel mai mare vis 
al corjovenilor este să fim din nou 
împreună, într-o singură țară, pentru că 
suntem un singur neam“. Acesta a fost 
completat de primarul Dan Niță „faptul 
că simt românește și că păstrează 
tradițiile noastre au fost între motivele 
pentru care ne-am înfrățit cu cor-
jovenii“. 

Abia la finalul concertului de colinde 
și dansuri populare, domnul primar 
Gheorghe Ojog și secretarul general al 
localității Corjova, doamna Victoria 
Antoci , au dezvăluit că au venit și pen-
tru a acorda titlul de „Cetățean de 
Onoare“ domnului Dan Niță. Aceștia i-
au înmânat decizia prin care se conferă 
acest titlu, diploma de „Cetățean de 
Onoare“, o cupă, o monografie a satului 
Corjova și tricolorul moldovenesc. 

La final, primarul Dan Niță a de-
clarat: „Doresc să le mulțumesc pentru 
acest gest neașteptat, este o mare onoare 
pentru mine și este foarte greu să ex-
prim prin cuvinte bucuria pe care am 
resimțit-o. Este un cadou de Crăciun 
neașteptat! Pot să afirm, în schimb, că 
vom continua să strângem legăturile cu 

frații noștri din Corjova, un loc în care 
se trăiește românește și te simți acasă!“ 

În cadrul evenimentului, moldovenii 
din Corjova i-au mai permiat pe Secre-

tarul General al comunei Miroslava, 
doamna Ancuța Ursanu, precum și pe 
viceprimarul Miroslavei, domnul Mihai 
Lisoschi. 

Cei interesați pot viziona un colaj cu 
momente din spectacolul oferit de ans-
ablul „Mărgăritare Basarabene“ pe pa -
gina www.facebook.com/Dan.Nita. 
Miroslava/posts/299052038901708

Dan Niță – cetățean de onoare al localității Corjova

Deși este cunoscută ca „Mica Unire“, 
Unirea Principatelor Române din 24 ia-
nuarie 1859, reprezintă de fapt actul fon-
dator al națiunii române, momentul în 
care România a fost pusă pe hartă. 

La 10 ani de la revoluția pașoptistă, 
elitele unioniste din Moldova și Munte-
nia au reușit să înfăptuiască cel mai im-
portant obiectiv al românilor – UNIREA 
CELOR DOUĂ PRINCIPATE, prin ale-
gerea lui Alexandru Ioan Cuza ca dom-
nitor al ambelor provincii în ziua de 24 
ianurie 1859. 

Unirea celor două principate române 
a fost posibilă prin efortul comun al eli-
telor unioniste din cele două țări, într-
un climat geopolitic european complex, 
dar și a opoziției din interior, în special 
din Moldova. Dacă pentru Țara Româ-
nească, unirea celor două provincii ar fi 
însemnat o creștere economică și o sta-
bilizare politică, pentru Moldova ar fi 
însemnat exact opusul, prin mutarea 
instituțiilor administrative și comerciale 
din Iași spre București. Va rămâne pen-
tru totdeauna în istorie apelul lui Mihail 
Kogălniceanu, unul dintre marii 
unioniști moldoveni, care a susținut „și 
chiar dac-ar crește iarba pe ulițele 

Iașului, noi tot trebuie să facem Uni-
rea“. 

În urma Congresului de la Paris din 
1856, după înfrângerea Rusiei în Războ-
iul Crimeei, Rusia pierdea rolul de pro-
tector al celor două principate, care 
rămâneau sub suzernaitate otomană dar 
intră și sub garanția celor șapte mari pu-
teri ale lumii (Franța, Mare Britanie, Im-
periul Habsburgic, Imperiul Otoman, 
Imperiul Țarist, Regatul Sardiniei și Pru-
sia). Tot atunci se stabilește înființarea 
Divanurilor Ad-hoc în fiecare principat, 
care să se pronunțe asupra organizării 
viitoare a celor două principate. Aceste 
prevederi favorabile românilor au fost 
posibile în urma unor acțiuni diploma-
tice la nivel național și intrenațional în-
tinse pe mai mulți ani. Începute de 
pașoptiști încă din anii 1830, s-au inten-
sificat în anii 1850. Pentru realizarea 
acestui obiectiv, I.C. Brătianu a vândut 
moșia soției sale pentru a obține fonduri 
pentru campania de atragere a 
personalităților europene care să susțină 
cauza unionistă. 

În 1857, în cele două provincii 
românești se organizează alegerile pen-
tru Divanurile Ad-hoc. În Moldova, cai-

macanul Vogoride, susținut de imperiul 
Otoman și Habsburgic pentru tronul 
Moldovei și care nu-și doreau unirea 
celor două principate, falsifică alegerile 
pentru desemnarea reprezentanților în 
Divanul Ad-hoc din Moldova. Însă este 
expus chiar de către soția lui, Ecaterina 
Conachi, care descoperă corespondența 
dintre Vogoride și reprezentanții Porții 
Otomane prin care i se cere să blocheze 
unirea: „Poarta doreşte ca Luminăţia ta 
să lucreze cu energie contra Unirii, dar 
să lucreze fără vuiet, şi mai ales, să nu 
arate că primeşte asemenea instrucţiuni 
de la Poartă“ (Mihai Dimitrie Sturdza). 
Ecaterina, o mare unionistă, trimite scri-
sorile fratelui său vitreg – Costache 
Negri, iar apoi, conținutul acestor 14 
epistole diplomatice sunt publicate în 
ziarul belgian „L’Etoile d’Orient“. S-a 
generat astfel o criză diplomatică între 
Poarta Otomană, pe de o parte, și Franța, 
Rusia, Prusia și Regatul Sardiniei, pe de 
altă parte. Presiunea făcută de cele mari 
patru puteri la care s-a alăturat și Marea 
Britanie, a determinat Poarta să accepte 
anularea alegerilor din Moldova și repe-
tarea procesului electoral sub suprave-
gherea Puterilor Garante. Pe 22 
septembrie 1857, noile alegeri sunt 
câștigate de către tabăra unionistă. 

Cele două Divanuri Ad-hoc au votat în 
octombrie 1857 două rezoluții aproape 
identice: acestea cereau autonomia şi ne-
utralitatea celor două Principate şi unirea 
lor într-un singur stat cu numele de Ro-
mânia; prinţ străin, ereditar, ales dintr-o 
dinastie domnitoare a Europei; neutrali-
tatea şi inviolabilitatea noului stat; gu-
vern reprezentativ şi constituţional, 
Adunarea obştească cu putere legislativă, 
garantarea colectivă a celor şapte puteri. 

La conferința celor șapte puteri de la 
Paris din mai-august 1858 a fost semnată 

Convenția de la Paris prin care se adopta 
statutul fundamental al Principatelor, un 
fel de constituție incipientă pentru cele 
două provincii românești. Cele două ră-
mâneau sub suzeranitatea Porții Oto-
mane și sub garanția colectivă a celor 
șapte puteri, urmau „să se administreze 
liber şi în afara oricărei ingerinţe a Înal-
tei Porţi“ sub denumirea de „Principatele 
Unite ale Moldovei şi Valahiei“ și se 
menținea separația administrativ-politică 
prin alegerea a doi domni, două adunări, 
două guverne, cu organizarea a două in-
stituţii comune la Focşani – Comisia 
Centrală şi Înalta Curte de Justiţie şi Ca-
saţie, precum și cu abolirea monopoluri-
lor şi a privilegiilor de clasă. Convenția 
de la Paris a pregătit terenul pentru ale-
gerile din ianurie 1859.  

În data de 17 ianuarie 1859, Aduna-
rea Electivă din Moldova l-a ales domn 
pe Alexandru Ioan Cuza prin vot des-
chis, în unanimite, cu 48 de voturi. În 
Țara Românească, după trei zile de blo-
caje, Dimitrie Gr. Ghica vine cu propu-
nerea dublei alegeri a lui Cuza. În 
dimineața zilei de 24 ianurie 1859, avo-
catul Vasile Boerescu propune Adunării 
Elective a Țării Românești candidatura 
lui Alexandru Ioan Cuza, care a fost vo-
tată în unanimitate. Alegerea lui Cuza 
la București a determinat reacția Impe-
riilor Otoman și Habsburgic care au 
acuzat încălcarea prevederilor 
Convenției de la Paris, care însă nu pre-
vedea că cei doi domni aleși să fie per-
soane distincte. 

Astfel, Cuza devine domnitorul celor 
două țări, în decursul domniei sale se 
obține recunoaștere dublei alegeri de 
către toate cele șapte mari puteri și au loc 
primele reforme ale statului. Acestă 
dublă alegere a fost coloana pe care s-a 
construit apoi România.

24 Ianuarie 1859 – Unirea Principatelor Române  
sau ziua în care s-au pus bazele României ca stat

Context 
Cele două localități, Miroslava și 

Corjova, sunt înfrățite, acordul de 
cooperare dintre cele două localități 
fiind semnat în iulie 2021 și are în 
vedere șase axe de cooperare: 
l administrație locală, 
l dezvoltarea cadrului economic 
general şi a mediului de afaceri, în 
particular, 
l modernizarea infrastructurii ru-
tiere şi de mediu, 
l dezvoltarea durabilă a agriculturii, 
l valorificarea potențialului turistic, 
l dezvoltarea infrastructurii şi a ser-
viciilor din domeniile: învaţământ, 
asistenţă socială, cultură, sănătate, 
sanitar-veterinar.
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Mihai Eminescu a fost unul dintre cei 
mai importanți scriitori români, fiind 
considerat poet național. În onoarea 
acestuia și a rolului pe care l-a avut în 
istoria României, în anul 2010, Camera 
Deputaților a adoptat proiectul de lege 
prin care ziua de naștere a marelui poet 
– 15 ianuarie – a devenit Ziua Culturii 
Naționale. 

Născut al șaptelea, în familia Gheor-
ghe și Raluca Eminovici, o familie cu 
11 copii din Botoșani, a debutat în lite-
ratură la vârsta de doar 16 ani, în revista 
„Familia“ a lui Iosif Vulcan. Acesta a 
fost și cel care l-a convins să-și schimbe 
numele în Eminescu. 

Între 1866 și 1869 a colindat întreaga 
țară și a cunoscut realitățile românilor, 
practicând diferite slujbe. În 1969 a ple-
cat la Viena timp de trei ani pentru a 
studia filosofia și dreptul. La finalul stu-
diilor din capitala Austriei, a plecat la 
Berlin cu o bursă acordată de Cenaclul 
Junimea, pentru a studia filosofia. Deși 
a participat la cursuri, Eminescu nu s-a 
prezentat la examene. 

Întors în țară, este numit director al 
Bibliotecii Centrale din Iași, iar în pa-
ralel predă logică la Insitutul Academic. 
În 1975, rămas fără muncă, acceptă 
rolul de editor și corector al Curierului 
de Iași și frecventează cu regularitate 
ședințele cenaclului Junimea, unde îl 
introduce pe Ion Creangă. 

În 1877, Eminescu părăsește Iașul și 
se mută la București, în urma invitației 
de a lucra ca redactor la ziarul Timpul. 
Acesta este perioada în care compune 
Luceafărul și Scrisorile.  

Se stinge din viață în data de 15 iunie 
1889 în casa de sănătate a doctorului 
Șuțu, după o lungă suferință, și este în-
humat la cimitirul Bellu din București. 

Opera lui, una vastă de altfel, cu-
prinde pe lângă poezie, piese de teatru, 
beletristică, traduceri din limbi străine. 
Nu trebuie omisă nici contribuția la 
dezvoltarea învățământului românesc. 
Probabil că, Garabet Ibrăileanu a su-
prins cel mai bine rolul lui Eminescu în 
istoria românilor:  

„Eminescu este un eveniment 
aproape inexplicabil în literatura noas-
tră. El e aşa de mare faţă de predeceso-
rii săi, încât nu mai poate fi vorba de o 
„evoluţie“ a literaturii, ci de o săritură. 
Eminescu este părintele literaturii artis-
tice române. Eminescu a creat aproape 
pe de-a-ntregul limba poeziei româneşti, 
având să fixeze prealabil şi limba lite-
rară.(...) Eminescu e mai mult decât un 
poet român de primul rang. El e în afară 
de dimensiunile literaturii române. 

(...) Eminescu nu este numai un poet 
de geniu. Este ceva mai mult. El este cel 
dintâi care a dat un stil sufletului româ-
nesc şi cel dintâi român în care s-a făcut 
fuziunea cea mai serioasă a sufletului 
daco-roman cu cultura occidentală.“ 

În onoarea marelui nostru poet 
național, Mihai Lisoschi, viceprimarul 
comunei, a depus pe 15 ianuarie o co-
roană de flori la bustul lui Mihai Emi-
nescu de lângă Plopii Fără Soț, în 
numele cetățenilor din Miroslava. 

Cu ocazia acestei sărbători, am pri-
mit la redacție poezia trimisă de domnul 

profesor Gheorghe Vartic pe care o 
redăm mai jos: 

 
Sărut-mâna MIHAI EMINESCU 
 
Un popor fără cultură, 
Este o adunătură. 
Fără „STELE LUMINATE“, 
Norodul este în noapte! 
 
Cu-n strop de cultură, 
Altă călcătură! 
Bună-nvățătură, 
O nouă statură. 
 
A trăit puțin și greu, 
Pentru noi a fost ... un „ZEU“! 
A lăsat în urma LUI, 
Limba dulce-a neamului. 
 
A umblat cu traista-n băț, 
Prin mai multe capitale. 
A-nvățat cât pentru toți, 
Nu pentru parale! 
 
Cuvântul scris de EMINESCU 
A fost sincer și firescu’. 
Gazeta sub șefia LUI 
Era săgeata TIMPULUI. 
 
Slova LUI trăia ca briciul, 
Din cotidianul TIMPUL. 
A fost acuzat de toate, 
Chiar și de LEZ MAJESTATE. 
 
Din păcate, de mulți ani, 
Țara-i plină de golani. 
Doamne! Cum să-i mai răresc? 
Dacă-i las, se înmulțesc! 

Când va curge pe spinare, 
Apă multă și cu sare, 
Și veți bea apă clocită, 
Dintr-o cană zmălțuită, 
 
Atunci să le spui așa: 
„Nu mai merge cum mergea!“ 
Țara poate să-și revină, 
Dacă nu avem HODINĂ. 
 
Lege aspră pentru toți. 
Penitență pentru HOȚI, 
Numai MERITOCRAȚIA, 
Poate salva România. 
 
Doamne! Am cerut prea mult, 
Nu pot candida la SFÂNT. 
Atunci, te rog de … mă iartă, 
O voi face altă data! 
 
Îmi place de EMINESCU, 
Pentru asta-i mulțumescu! 
Nu se pot face minuni 
Doar cu vorbe și minciuni. 
 

Prof. Gh. Vartic 
15.01.2022

15 ianuarie - 172 de ani de la nașterea 
marelui poet Mihai Eminescu

Proiecte pentru instituțiile de învățământ din Miroslava
Populația Miroslavei este în continuă 

evoluţie, și se simte o nevoie crescândă 
de instituții de învățământ «mai bine 
puse la punct ». Eu traversez orașul Iași 
de 4 ori pe zi făcând naveta la școlile 
copiilor mei, este un traseu care îmi 
consumă timp, energie și bani. De multe 
ori m-am întrebat cum ar fi fost dacã mi-
aș fi înscris copiii la școlile din comună. 
Dar recunosc că nu am îndrăznit. Vi-
itorul copiilor mei este foarte important. 
Fiecare părinte încearcă să ia cea mai 
bună decizie cu privire la viitorul copilu-
lui său - iar asta se traduce în primul rând 
prin înscrierea copilului la o școală bună, 
prin înscrierea copilului la cursurile cele 
mai la modă. Iar eu nu am gãsit şcoalã 
bunã în Miroslava… 

În condițiile creșterii spectaculoase a 
numărului locuitorilor de pe raza co-

munei Miroslava, se impune o 
îmbunătățire a nivelului de educație 
oferit de instituțiile de învățământ. Să 
venim în ajutorul pãrinţilor - de ce să tra-
versez un oraș supra aglomerat atunci 
când am școală la mine în comună? 

Cum putem oare stimula rezultatele 
mai bune ale elevilor? Cum putem oare 
stimula performanțele profesionale ale 
cadrelor didactice? 

Enumăr în rândurile de mai jos o serie 
de proiecte pe care le consider a fi 
potrivite pentru școlile din comuna 
noastră: 
l Înființarea unor clase de performanțe 
în cadrul căreia sa fie înscriși copiii cu 
rezultate foarte bune la învățătură; 
l Înființarea unor burse de studii care să 
fie acordate de mediul de afaceri din 
Miroslava - sã inițiem Bursa Miroslavei 

pentru educație sponsorizatã de 
societățile comerciale din comună; 
l Organizarea la nivelul comunei de 
concursuri școlare pentru elevi - 
Olimpiada Educației în Miroslava. Con-
cursuri de compuneri, de matematică, de 
limba engleză, de informaticã, competiții 
sportive, etc. Se vor acorda premii 
obținute din sponsorizările oferite de 
societățile comerciale din comună; 
l Organizarea în cadrul școlilor a unor 
zile dedicate Carierei - invităm firme de 
referință din Iași să facă o scurtă 
prezentare a domeniului lor de activitate. 
Astfel le oferim elevilor idei cu privire 
la potențialele joburi pe care le-ar putea 
aborda în viitor; organizarea de vizite ale 
elevilor la fabricile din Parcul Tehno-
logic- în măsura în care se poate ; 
l Implicarea școlilor în proiectele de 
ecologizare organizate la nivel de 
comună primăvara și toamna; 
l Organizarea unor târguri tematice: târ-
gul de Mărțișoare, Târgul de Paște, Târ-
gul de 1 Iunie, Târgul de Crăciun,etc ; 
Cu această ocazie, invităm copii să par-
ticipe cu obiecte confecționate de ei la 
expoziții cu vânzare, banii obținuți ur-
mând a fi folosiți pentru dotarea 
claselor/școlilor cu diferite articole/in-
strumente necesare în procesul de 
învățare; 
l Organizarea de cursuri pe perioada 
vacanțelor. Să venim în ajutorul 
părinților care se trezesc în perioada 
vacanțelor că nu au ce face cu copii. 

Cursurile să fie interactive, să se axeze 
pe joacă și voie bună. Acest proiect vine 
în ajutorul părinților dar și al copiilor 
care astfel au șansa de a căpăta noi 
cunoștințe sau abilități în perioada 
vacanțelor. Eu recunosc că de multe ori 
sunt depășită în timpul vacanțelor - 
copiii sunt lăsați de capul lor și într-un 
final ajung și ei sa acumuleze o serie de 
frustrări generate de lipsa de activitate și 
de lipsa de socializare cu alți copii de 
seama lor; 
l Organizarea Festivalului de Teatru din 
Miroslava - un festival care se adresează 
tuturor școlilor din judeţ care doresc sã 
participe la concursuri de teatru. Invităm 
actori de la Teatrul Național să inițieze 
alături de Primăria Miroslava un festival 
dedicat teatrului pentru copii. 
l Organizarea, în colaborare cu 
Primăria Miroslavei, unor cursuri de re-
orientare profesională destinate tinerilor 
peste 18 ani și adulților. Să oferim 
asistență și consiliere profesională cate-
goriilor sociale nevoiașe şi nu numai. 

Chiar îmi doresc ca în viitorul 
apropiat şcolile din Miroslava sã consti-
tuie o alternativã realã la educație pentru 
elevii din comunã. Sã nu mai încãrcãm 
timpul deja încãrcat al copiilor cu ore 
pierdute în trafic şi sã încercãm sã le 
oferim educaţie performantã acasã, la 
noi în Miroslava. 

 
Cristina Rotarescu 

Consilier Local PNL Miroslava
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În data de 24 ianuarie 2022 va avea 
loc reuniunea lotului echipei de fotbal 
CS Știința Miroslva la baza de antrena-
ment din Uricani. Dacă prima săptă-
mână va fi una pentru readaptarea la 
efort, din data de 31 ianurie va începe 
cantomentul propriu-zis. Jucătorii 
Științei vor avea câte două antrena-
mente pe zi, intercalate cu 10 jocuri 
amicale, sub conducerea lui Daniel 
Stoica, noul antrenor al echipei din Mi-
roslava. Acesta a semnat un contract va-
labil pentru un an și jumătate cu opțiune 
de prelungire pentru încă un sezon. 

Suceveanul Daniel Stoica vine la CS 
Știința Miroslava după despărțirea de 
Șomuz Fălticeni, din vara anului 2021, 
unde a antrenat timp de două sezoane. 
În cariera sa a mai fost antrenor la Bu-
covina Rădăuți, coordonator al centrelor 
de copii și juniori de la FC Botoșani și 
CSS Rădăuți, dar și scouter pentru 
echipa italiană Novara Calcio. Obiecti-
vul echipei noastre este atingerea locu-
lui 3 din seria I a diviziei III și, implicit, 
accederea în play-off. 

La reuniunea lotului din 24 ianurie 
vor fi prezenți și doi ex-internaționali de 
tineret din Camerun, Alima Atangana și 

Ntamack Jose, care au jucat pentru lo-
turile de tineret U17, U18 și U19 ale 
naționalei africane.  

Până la reînceperea campionatului, 
Știința Miroslava a stabilit un calendar 
care include și 10 partide amicale, cea 
mai importantă fiind cu CSM Poiteh-
nica Iași în data de 2 februarie 2022. În 
funcție de starea vremii, se va stabili și 
locația pentru desfășurarea partidei. 
Pentru a-i ajuta pe fotbaliști șă se pre-
gătească cât mai bine, având în vedere 
obiectivul asumat, conducătorii clubului 
au stabilit alte 9 meciuri amicale cu 
echipe puternice – Oțelul Galați, liderul 
seriei a doua din Liga III sau Dante 
Botoșani, liderul serie noastre. Mai jos 
regăsiți programul complet al meciuri-
lor amicale din această iarnă: 
29.01.2022 – SC Oțelul Galați (Liga III) 
02.02.2022 – CSM Politehnica Iași 
(Liga II) 
05.02.2022 – Aerostar Bacău (Liga III) 
09.02.2022 – adversarul urmează a fi 
stabilit 
12.02.2022 – Șomuz Fălticeni (Liga III) 
16.02.2022 – CSM Pașcani (Liga III) 
19.02.2022 – Bucovina Rădăuți (Liga III) 
23.02.2022 – SJ Vaslui (Liga III) 

05.03.2022 – Dante Botoșani (Liga III) 
Primul meci oficial al echipei noastre 

va fi în data de 12 martie, în deplasare, 
cu Ceahlăul Piatra Neamț, urmat de de-

plasarea de la Suceava, unde vom juca 
în compania Forestei și vom încehia se-
zonul regulat acasă, contra celor de la 
Hușana Huși.

CS Știința Miroslava începe anul 2022 cu un nou antrenor

În ultimele două săptămâni, rata de infec-
tare cu virusul SARS-CoV-2 a crescut de la 
1,5 cazuri la mia de locuitori (7 ianuarie 
2022) la 9.59 cazuri la mia de locuitori (21 
ianuarie 2022), rată care plasează Miroslava 
pe locul al doilea la nivelul județului Iași, 
după Valea Lupului (9,94 cazuri). Evoluția 
din Miroslava, raportată cu cea la nivel de 
județ și cu cea din municipiul Iași poate fi 
consultată în graficul alăturat.  

În urma acestei evoluții, Comitetul 
Județean pentru Situații de Urgențe a emis 
hotărârea nr. 22 / 21.01.2022 prin care se dis-
pun măsurile pentru prevenirea infecției cu 
virusul SARS-CoV-2 în comuna Miroslava, 
între care: 
l Activitatea restaurantelor și cafenelelor 
este permisă în interior până la 30% din ca-
pacitatea maximă a spațiului în intervalul 

05:00-22:00. Măsura se aplică și operatorilor 
economici care desfășoară activități de pre-
parare, comercializare și consum al produse-
lor alimentare și/sau a băuturilor alcoolice 
sau nealcoolice în spații publice care au un 
acoperiș, plafon sau tavan și care sunt deli-
mitate de cel puțin doi pereți, indiferent de 
natura acestora saude caracterul temporar 
sau permanent;  
l Competițiile sportive se pot desfășura cu 
participarea spectatorilor până la 30% din 
capacitatea maximă a spațiului, în intervalul 
05:00-22:00, cu asigurarea unei distanțe de 
minimum 2 metri între spectatori și purtarea 
măștii de protecție; 
l Organizarea evenimentelor în aer liber 
sunt permise cu participarea publicului până 
la 30% din capacitatea maximă a spațiului, 
dar nu mai mult de 500 de persoane, în in-
tervalul 05:00-22:00, cu asigurarea unei 
distanțe de minimum 2 metri între spectatori 
și a unei suprafețe de minimum 4 metri pen-
tru fiecare persoană, precum și purtarea 
măștii de protecție. 
l Se permite organizarea de cursuri de in-
struire, workshopuri, conferințe cu particpa-
rea publicului până la 30% din capacitatea 
maximă a spațiului, dar nu mai mult de 100 
de persoane, în intervalul 05:00-22:00, cu 
asigurarea unei distanțe de minimum 2 metri 
între spectatori și a unei suprafețe de mini-
mum 4 metri pătrați pentru fiecare persoană, 
cu purtarea măștii de protecție și cu respec-
tarea normelor de protecție sanitară. 
l Activitatea târgurilor, a bâlciurilor și a tal-
ciocurilor este permisă până la 30% din ca-
pacitatea maximă a spațiului, în condițiile 
stabilite prin ordinul comun al ministrului 
dezvoltării, ministrului agricultării și al 
sănătății. 
l La aceste evenimente menționate mai sus, 
pot participa persoanele care sunt vaccinate 
și pentru care au trecut 10 zile de la finaliza-
rea schemei complete de vaccinare, a persoa-
nelor care prezintă rezultatul negactiv al unui 
test RT-PCR nu mai vechi de 72 de ore sau 
rezultatul negativ al unui test antigen rapid 
nu mai vechi de 48 de ore sau care se află în 
perioada cuprinsă între a 15-a și a 180-a zi 
ulterioară confirmării infectării cu COVID-
19. Atestarea vaccinării, testării sau vaccină-
rii se face prin intermediul certificatelor 
digitale ale Uniunii Europene.  

l Organizatorii/companiile care des -
fășoară acest gen de activități au obligația 
de scana codul QR de pe certificatul de 
vaccinare folosind secțiunea „Verificare re-
guli interne“ din aplicația mobilă „Check 
DCC“; 
l Măsurile menționate nu se aplică și mi-
norilor mai mici de 12 ani și care sunt 
însoțite de o persoană de peste 18 ani care 
prezintă un certificat de vaccinare valabil; 
l De asemenea, purtarea măștii medicale 
sau FFP2 rămâne obligatorie atât în inte-
rior, cât și în exterior. 

Varianta completă a hotărârii nr. 
22/21.01.2022 a CJSU Iași poate fi consul-
tată pe pagina de internet a prefecturii Iași 
(is.prefectura.mai.gov.ro/coronavirus/) sau 
pe pagina de internet a primăriei Miro-
slava (www.primariamiroslava.ro) 

Creșterea rapidă a numărului de cazuri 
este pusă pe seama noii tulpini, Omicron, 
care a devenit dominantă în România. Pe 
lângă faptul că este mult mai contagioasă 
decât varianta Delta, simptomele noii va-
riante sunt puțin diferite și sunt similare cu 
cele ale unei răceli – durere de cap, durere 
în gât, febră oboseală, curgerea nasului, 
strănut.  

Condițiile care determină trecerea 
învățământului în online 

Ordinului comun al ministrului educației 
și al ministrului sănătății privind 
funcționarea unităților de învățământ pre-
vede: 
l O clasă de elevi/grupă de grădiniță trece 
în online atunci când se confirmă 3 cazuri de 
infectare cu Covid-19 într-un interval de 7 
zile. Prezența fizică se suspendă pentru un 
interval de 10 zile, începând cu ziua urmă-
toare zilei în care a fost confirmat cel de-al 
treilea caz; 
l Unitatea de învățământ trece în online în 
momentul în care cel puțin jumătate dintre 
clase/grupe au activitatea fizică suspendată; 
l Unitățile de învățământ dintr-un județ trec 
toate în online în momentul în care gradul de 
ocupare a paturilor de spital pentru pacienții 
Covid-19 atinge 75%. La ultima raportare a 
DSP Iași din 20 ianuarie, gradul de ocupare 
a paturilor de spital destinat îngrijirii 
pacienților cu COVID-19 din județul Iași era 
de 27,54%, în urcare cu 12,6% față de rapor-
tarea din 14 ianuarie, de 14,94%; 
l Ziua de referință va fi cea de joi, iar deci-
zia suspendării sau revenirii la activitate fi-
zică se ia pentru o săptămână întreagă.

Creștere accelerată a numărului de infectări cu Covid-19 la nivelul comunei
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Recomandările specialiștilor pentru 
prevenirea infecției COVID-19 sau 
pentru a crește șansele de a dezvolta o 
formă ușoară a bolii în caz de infectare 
rămân: vaccinarea cu schema com-
pletă, efectuarea dozei booster pentru 
cei care au mai mult de șase luni de la 
rapel, mai ales dacă sunt persoane cu 
afecțiuni cronice și nu au contraindi -
cație pentru vaccin, purtarea corectă a 
măștii medicale sau de tip FPP2, igiena 
corectă a mâinilor și folosirea dezin -
fectanților, evitarea locurilor aglome-
rate și păstrarea distanței sociale.  

Reprezentanții primăriei ne-au infor-
mat că în Miroslava nu se poate vorbi 
despre un focar de infectare COVID-19 
și că se păstrează situația întâlnită și la ce-
lelalte valuri – cetățeni care nu au mutație 
pe Miroslava, dar dețin proprietăți în co-
mună și, în momentul în care sunt 
confirmați ca fiind infectați, declară casa 
din Miroslava ca loc pentru izolare. În 
felul acesta, cazul respectiv este înregis-
trat la nivelul comunei și nu pe adresa de 
domiciliu. Acestă tendință este confir-
mată și de faptul că localitățile cu cele 
mai mari rate de infectare din județ sunt 
cele din jurul municipiului Iași: Valea Lu-
pului – 9.94, Rediu – 8,86, Ciurea – 7,57, 
Bârnova – 8,82, Aroneanu – 8,69 (rată de 
infectare raportată la mia de locuitori).


