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Proiecte prin 
fonduri 

europene în 
Miroslava  

Se vor construi două 
săli de sport în 
satele Uricani și 

Cornești prin 
Programul 

Operațional Regional 
2014-2020 (POR) 
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Compania Antibiotice 
lansează proiectul 

„Colegiul Tehnic a+“ 
pentru persoanele din 

mediul rural 
Prin intermediul proiectului Colegiul 

Tehnic a+, compania Antibiotice urmărește 
atragerea de persoane interesate de a se cal-

ifica și de a lucra într-o companie stabilă, 
cu tradiție și cu perspective din județul Iași 
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Deșeurile vegetale se pot depune 
gratuit la platforma din Balciu 

În data de 17 februarie 2022, Biroul de Mediu al Primăriei Miroslava a anuțat modul în 
care poate fi folosită groapa de deșeuri vegetale de la Balciu (de lângă padocul de câini).  
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Proiect de peste un 
milion de euro pentru 
educație incluzivă în 
școlile din Miroslava 

și Cornești 
În data de 8 februarie 2022 au fost 

inaugurate cele două centre educaționale, 
Miroslava și Cornești, din cadrul proiectului 

„Investim în Educația Incluzivă“ 
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Datele înregistrate la Oficiul de Stare Civilă în luna ianuarie 2022
În luna ianuarie 2022, la 

Oficiul de Stare Civilă al 

Comunei Miroslava s-au 

înregistrat un număr de 3 

certificate de naștere, 5 

certificate de căsătorie și 

6 certificate de deces, 

astfel: 

Nașteri 
l Cebotari Darius 
l Cebotari Cristian 
l Rotaru Andi-Ștefan 

Căsătorii 
l Șovea Ionuț și Grigoraș Denisa-

Ionela 
l Teodorescu Ovidiu-Lucian și 

Șufaru Cristina 
l Cebotari Ivan și Grigoriev 

Cristina 

l Chiruță Cătălin și Borhan 
Beatrice-Ioana 

l Musteață Petru-Constantin și 
Gîrlea Diana-Paula 

Decese 
l Lupu Mariana 1962 
l Buhuș Costel 1953 
l Poșchin Gheorghe 1930 
l Irimia Constantin 1977 
l Țurcă Gheorghe-Ionuț 1988 
l Cârlan Dumitru 1957

Reunit în ședință de lucru 
ordinară în ziua de 27 ianuarie 
2021, ora 09:00, în sala de 
ședințe a Primăriei comunei 
Miroslava, Consiliul Local 
Miroslava, județul Iași a votat și 
aprobat următoarele normative 
locale: 

l Hotărârea nr. 5 privind validarea modi-
ficărilor intervenite la bugetul de venituri 
și cheltuieli al comunei Miroslava pe anul 
2021, dispuse prin dispoziția primarului 
comunei Miroslava, județul Iași 
nr.571/29.12.2021 și însușirea dispoziției 
primarului comunei Miroslava, județul 
Iași nr.4/05.01.2022. 

l Hotărârea nr. 6 privind aprobarea orga-
nizării în anul școlar 2022-2023 a rețelei 
școlare din învățământul preuniversitar de 
stat de pe raza Unității Administrativ-Te-
ritoriale Miroslava, județul Iași. 

l Hotărârea nr.7 privind aprobarea planu-
lui de acțiuni si lucrări de interes local pe 
anul 2022, pentru repartizarea orelor de 
muncă efectuate de către beneficiarii 
Legii nr.416/2001 privind venitul minim 
garantat, Legea nr.272/2004 privind 
protecția și promovarea drepturilor copi-
lului și Ordonanța de Guvern nr. 55 din 
2002 privind regimul juridic al 
sancțiunilor prestării unei activități în fo-
losul comunității și închisorii 
contravenționale. 

l Hotărârea nr. 8 privind. aprobarea Pla-
nului de asigurare a resurselor umane, ma-
teriale și financiare necesare gestionării 
situațiilor de urgență pentru anul 2022 la 
nivelul Unității Administrativ-Teritorială 
comuna Miroslava, județul Iași. 

l Hotărârea nr. 9 privind aprobarea Planu-
lui de acțiune al Serviciului de asistență 
socială, autoritate tutelară, arhivă și 
informații publice al comunei Miroslava, 
județul Iași pentru anul 2022 privind ser-
viciile sociale. 

l Hotărârea nr. 10 privind încetarea, cu 
acordul părților, a contractului de conce-
siune nr.61064/23.12.2021 încheiat între 
Unitatea Administrativ-Teritorială co-
muna Miroslava, judetul Iași și S.C. CNC 
CAD CAM S.R.L.. 

l Hotărârea nr. 11 privind însușirea de 
către Consiliul Local al comunei Miro-
slava a Listei bunurilor aparținând dome-
niului public al comunei Miroslava, întoc-
mită la data de 31 decembrie 2021. 

l Hotărârea nr. 12 privind aprobarea do-
meniului privat al comunei Miroslava, 
județul Iași, conform Listei de inventa-
riere întocmită la data de 31 decembrie 
2021. 

l Hotărârea nr. 13 privind privind trecerea 
în domeniul public al Unității Administra-
tiv-Teritorială comuna Miroslava, județul 
Iași a unor elemente de identificare topo-
cadastrale. 

l Hotărârea nr. 14 privind actualizarea in-
ventarului domeniului privat al comunei 
Miroslava, ca urmare a vânzării terenului 
în suprafață de 704 m.p., situat în tarla 54, 
parcela 2536/1/100/1, aparținând dome-
niului privat comunei. 

l Hotărârea nr. 15 privind aprobarea Stu-
diului de fundamentare și stabilirea formei 

de gestiune a serviciului public de admi-
nistrare, întreținere și exploatare a cimiti-
rului uman din sat Valea Adâncă, aflat în 
domeniul public al comunei Miroslava, 
județul Iași, precum și aprobarea Regula-
mentului de organizare și funcționare și a 
Caietului de sarcini. 

l Hotărârea nr. 16 privind aprobarea în-
cheierii Actului adițional nr.6 la Contrac-
tul de dare în administrare 
nr.2670/31.01.2017 încheiat între Unitatea 
Administrativ-Teritorială comuna Miro-
slava și Societatea Servicii Publice Miro-
slava S.R.L., Anexă nr.1 la Hotărârea 
Consiliului Local al comunei Miroslava 
nr.21/31.01.2017. 

l Hotărârea nr. 17 privind modificarea și 
completarea Hotărârii Consiliului Local al 
comunei Miroslava nr.7/28.01.2021 pri-
vind aprobarea Proiectului tehnic 
nr.DRU-05-2019 și a indicatorilor teh-
nico–economici ai proiectului: „Moderni-
zare și reabilitare DC25 din comuna Mi-
roslava, județul Iași“, modificată și com-
pletată prin Hotărârea Consiliului Local al 
comunei Miroslava nr.262/25.11.2021. 

l Hotărârea nr. 18 privind aprobarea 
documentației tehnice faza PTE nr.8/2021 
și a indicatorilor tehnico–economici pri-
vind obiectivul de investiție: „Moderni-
zare DC27 între linia de cale ferată și 
DN28“ comuna Miroslava, județul Iași. 

l Hotărârea nr. 19 privind trecerea din do-
meniul public al comunei Miroslava în 
domeniul privat al comunei Miroslava, 
județul Iași a unor investiții realizate la ni-
velul Unității Administrativ-Teritoriale 
comuna Miroslava, județul Iași. 

l Hotărârea nr. 20 privind aprobarea vân-
zării și a prețului de vânzare a capacităților 
energetice de distribuție a energiei elec-
trice, situate pe str.Theodor Palade, sat 
Proselnici, comuna Miroslava, județul 
Iași, proprietatea Unității Administrativ-
Teritorială comuna Miroslava, județul 
Iași, către operatorul de distribuție conce-
sionar S.C. DELGAZ GRID S.A. 

l Hotărârea nr. 21 privind aprobarea vân-
zării și a prețului de vânzare a capacităților 
energetice de distribuție a energiei elec-
trice, situate pe str.Otilia Cazimir, sat 
Valea Ursului, comuna Miroslava, județul 
Iași, proprietatea Unității Administrativ-
Teritorială comuna Miroslava, județul 
Iași, către operatorul de distribuție conce-
sionar S.C. DELGAZ GRID S.A.. 

l Hotărârea nr. 22 privind aprobarea vân-
zării și a prețului de vânzare a capacităților 
energetice de distribuție a energiei elec-
trice, situate pe str.Zorilor, sat Găureni, 
comuna Miroslava, județul Iași, proprie-
tatea Unității Administrativ-Teritorială co-
muna Miroslava, județul Iași, către opera-
torul de distribuție concesionar S.C. DEL-
GAZ GRID S.A.. 

l Hotărârea nr. 23 privind aprobarea vân-
zării și a prețului de vânzare a capacităților 
energetice de distribuție a energiei elec-
trice, situate pe str.Livezii, sat Valea 
Adâncă, comuna Miroslava, județul Iași, 
proprietatea Unității Administrativ-Teri-
torială comuna Miroslava, județul Iași, 
către operatorul de distribuție concesionar 
S.C. DELGAZ GRID S.A.. 

l Hotărârea nr. 24 privind aprobarea vân-
zării și a prețului de vânzare a capacităților 

energetice de distribuție a energiei elec-
trice, situate pe Lot 1- str.Ciprian Porum-
bescu, sat Cornești, comuna Miroslava, 
județul Iași, proprietatea Unității Adminis-
trativ-Teritorială comuna Miroslava, 
județul Iași, către operatorul de distribuție 
concesionar S.C. DELGAZ GRID S.A.. 

l Hotărârea nr. 25 privind aprobarea vân-
zării și a prețului de vânzare a 
capacităților energetice de distribuție a 
energiei electrice, situate în incinta Par-
cului Industrial Miroslava 2 din cadrul 
Societății MIROSLAVA INDUSTRIAL 
PARC S.R.L., din sat Brătuleni, comuna 
Miroslava, județul Iași, proprietatea 
Unității Administrativ-Teritorială co-
muna Miroslava, județul Iași, către ope-
ratorul de distribuție concesionar S.C. 
DELGAZ GRID S.A.. 

l Hotărârea nr. 26 privind aprobarea bu-
getului de venituri și cheltuieli pentru 
anul 2022 al S.C. SERVICII PUBLICE 
MIROSLAVA S.R.L., comuna Miro-
slava, județul Iași. 

l Hotărârea nr. 27 privind acordarea cu 
titlu gratuit a dreptului de uz și a dreptu-
lui de servitute către S.C. DELGAZ 
GRID S.A. asupra terenului în suprafață 
de 70 m.p., aparținând domeniului pu-
blic al comunei Miroslava, în vederea 
executării lucrării cu nr.100/2021: „Ex-
tindere rețele electrice în sat Valea Ursu-
lui, str. Beciul Domnesc, comuna Miro-
slava, jud. Iași – zona Dascălu Petru“ . 

l Hotărârea nr. 28 privind aprobarea Or-
ganigramei și a Statului de funcții ale 
S.C. Servicii Publice Miroslava S.R.L. 
pentru anul 2022. 

l Hotărârea nr. 29 privind aprobarea bu-
getului de venituri și cheltuieli al S.C. 
MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC 
S.R.L. pentru anul 2022. 

l Hotărârea nr. 30 privind declanșarea 
procedurii de expropriere pentru cauză 
de utilitate publică a terenurilor, în 
suprafață totală de 703,00 mp și edifi-
cate, proprietate privată a unor persoane 
fizice și juridice, afectate de coridorul de 
expropriere al lucrării de utilitate publică 
de interes local la obiectivul de investiție 
„ÎNFIINȚARE SENS GIRATORIU ÎN 
SATUL VALEA ADÎNCĂ, LA 
INTERSECȚIA STRĂZILOR LIVEZI-
LOR, BAZEI, PRINCIPALĂ, COSTEA 
VODĂ ȘI CORNEȘTI“. 

l Hotărârea nr. 31 privind acordarea aju-
torului de minimis pentru anul 2022 
către S.C. AG STEEL 
BUILDING&CLADDING S.R.L. 

l Hotărârea nr. 32 privind acordarea aju-
torului de minimis pentru anul 2022 
către S.C. BITUMAX S.R.L. 

l Hotărârea nr. 33 privind acordarea aju-
torului de minimis pentru anul 2022 
către S.C. AGREGATE BETOANE 
S.R.L. 

l Hotărârea nr. 34 privind acordarea aju-
torului de minimis pentru anul 2022 
către S.C. BRONSON S.R.L. 

l Hotărârea nr. 35 privind acordarea aju-
torului de minimis pentru anul 2022 
către S.C. RESONANCE DISTRIBU-
TION S.RL. 

l Hotărârea nr. 36 privind acordarea aju-
torului de minimis pentru anul 2022 
către S.C. AMBRA SIGN S.R.L. 

l Hotărârea nr. 37 privind acordarea aju-
torului de minimis pentru anul 2022 
către S.C. AMADAM S.R.L. 

l Hotărârea nr. 38 privind acordarea aju-
torului de minimis pentru anul 2022 
către S.C. FILDAS TRADING S.R.L. 

l Hotărârea nr. 39 privind privind acor-
darea ajutorului de minimis pentru anul 
2022 către S.C. ZUPFINESTRE S.R.L. 

l Hotărârea nr. 40 privind privind acor-
darea ajutorului de minimis pentru anul 
2022 către S.C. TIGLA TONMIR S.R.L. 

l Hotărârea nr. 41 privind acordarea aju-
torului de minimis pentru anul 2022 
către S.C. INOVALABEL S.R.L. 

l Hotărârea nr. 42 privind acordarea aju-
torului de minimis pentru anul 2022 
către S.C. LOOK AHEAD S.R.L.  

l Hotărârea nr. 43 privind acordarea aju-
torului de minimis pentru anul 2022 
către S.C. TREVIS MOULDS S.R.L. 

l Hotărârea nr. 44 privind respingerea 
plângerii prealabile formulată de către 
S.C. AGRICOLA MIROSLAVA S.A. (în 
faliment)-prin lichidator judiciar socie-
tatea profesională LICHIDATOR MAS-
TER CONSULTING I.P.U.R.L., împo-
triva Hotărârii Consiliului Local Miro-
slava nr.99/28.04.2021 privind trecerea 
în domeniului public al comunei Miro-
slava a obiectivului de investiție: „EX-
TINDERE GRĂDINIȚĂ ȘI CON-
STRUIRE CREȘĂ în cadrul Școlii Gim-
naziale ,,COLONEL CONSTANTIN 
LANGA“-Miroslava. 

l Hotărârea nr. 45 prin care Consiliul 
Local al comunei Miroslava nu aprobă 
mandatarea primarului comunei Miro-
slava sau a altui reprezentant al Unității 
Administrativ-Teritorială comuna Miro-
slava-Consiliul Local Miroslava pentru 
prezentarea la birou notarial în vederea 
rectificării Cărții Funciare nr.90503 a co-
munei Miroslava, în sensul celor solici-
tate de către S.C. AGRICOLA MIRO-
SLAVA S.A. (în faliment)-prin lichidator 
judiciar societatea profesională LICHI-
DATOR MASTER CONSULTING 
I.P.U.R.L.. (n.r. prin adresa 
nr.10/14.01.2022, înregistrată la Unitatea 
Administrativ-Teritorială comuna Miro-
slava sub nr.3421/17.01.2022). 

l Hotărârea nr. 46 privind respingerea 
plângerii prealabile formulată de către 
S.C. AGRICOLA MIROSLAVA S.A. (în 
faliment)-prin lichidator judiciar socie-
tatea profesională LICHIDATOR MAS-
TER CONSULTING I.P.U.R.L., împo-
triva Hotărârii Consiliului Local Miro-
slava nr.14/28.11.2021 privind aprobarea 
domeniului public al comunei Miro-
slava, județul Iași, conform listelor re-
zultate din contabilitate, întocmite la 
data de 31 decembrie 2020. 

l Hotărârea nr. 47 privind modificarea și 
completarea Organigramei și a Statului 
de funcții la nivelul Unității Administra-
tiv-Teritorială comuna Miroslava, ca ur-
mare a transformării unor funcții. 

l Hotărârea nr. 48 privind acordarea aju-
torului de minimis pentru anul 2022 
către S.C. DOGAV GRUP S.R.L. 

l Hotărârea nr. 49 privind alegerea 
președințelui de ședință pentru lunile fe-
bruarie, martie și aprilie 2022.

Hotărâri ale Consiliului Local Miroslava din luna ianuarie 2022
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În data de 8 februarie 2022 au fost in-
augurate cele două centre educaționale, 
Miroslava și Cornești, din cadrul proiec-
tului „Investim în Educația Incluzivă“. 
Proiectul este finanțat prin granturile 
norvegiene în cadrul Programului de 
Dezvoltare Locală și implementat de 
Fundația „Alături de Voi“ în parteneriat 
cu Fundația „Star of Hope România“, 
Asociația Română de Literație și 
Asociația GAL Stejarii Argintii. Cele 
două evenimente din Miroslava au fost 
realizate în format hibrid (fizic și online) 
cu participarea reprezentanților 
autorităților locale – Dan Niță - primarul 
comunei Miroslava, reprezentanții ca-
drelor didactice din cele două școli – 
Diana Deliu (director) și Carmen Oana 
Dumitru, respectiv Adriana Mărmurianu 
(director) și Monica Manoilă, precum și 
cu reprezentanții asociațiilor din proiect 
– Angela Achiței - Președinte Fundația 
„Alături de Voi, Diana Vasiliu - Manager 
proiect Fundația „Alături de Voi“, Prof. 
Dr. Liliana Romaniuc - Coordonator 
proiect Asociația Română de Literație, 
Irina Manuela Nenerică - Coordonator 
proiect Asociația GAL Stejarii Argintii, 
Maria Hudema - Expert achiziții și Ga-
briela Răducanu - Coordonator proiect 
Fundația Star of Hope România. 

Proiectul care se va desfășura în trei 
școli din județul Iași – Miroslava, 
Cornești și Horlești și una din municipiul 
Botoșani, beneficiază de un grant în va-
loare de 5.452.521 lei și are ca obiectiv 
general oferirea unui pachet integrat de 
servicii pentru 650 de copii și tineri din 
patru școli din zona de Nord-Est, în ve-
derea creșterii gradului de participare 
școlară și socială. 

Pe lângă activitățile educative dedi-
cate îmbunătățirii performanțelor școlare 
și cele de dezvoltare persoanlă, copiii și 
tinerii din comuna noastră vor avea oca-
zia să participe și la activități de petre-
cere eficientă a timpului liber - tabere, 
participarea la spectacole de teatru, film, 
vizite la muzee, precum și concursuri cu 
premii.  

Proiectul mai cuprinde: 
l componentă de dotare cu mobilier și 

echipamente moderne a celor patru 
școli din proiect. 

l o componentă de formare profesio-
nală pentru 125 de cadre didactice în 
vederea îmbunătățirii competențelor 
de predare, comunicare, relaționare și 
colaborare în procesul instructiv-edu-
cativ în lucrul cu categoriile de copii 
și tineri din grupul țintă: aflați la risc 
de abandon școlar/părăsire timpurie a 
școlii și copii și tineri cu cerințe 
educaționale speciale (CES); 

l servicii de consiliere individuală, pre-
cum și cursuri de educație parentală, 
care vin ca un sprijin pentru a înțelege 
mai bine copiii și adolescenții, pre-
cum și problemele cu care aceștia se 
confruntă pentru 140 de părinți/tutori 
ai copiilor și tinerilor din proiect. 
„Acest proiect, vine într-un moment 

dificil pentru sistemul de educație, care 
a fost reconfigurat datorită pandemiei 
Covid și în care riscul de abandon 
școlar a crescut considerabil. Din pă-
cate, copiii și tinerii vulnerabili, au de-
venit și mai sărăci și mai puțin integrați 
în procesul de educație, față de momen-
tul în care am scris noi acest proiect. 
Este pentru prima dată, când la nivelul 
celor 4 comunități vizate, 4 parteneri în 
acest proiect vor face o investiție inte-
grată pentru a preveni abandonul școlar 
și familial: servicii sociale, educa -

ționale, psihologice, recuperare medi-
cală în special pentru copiii cu 
dizabilități, consiliere și orientare pro-
fesională, dezvoltare resurse umane și 
creare infrastructură școlară și digitală. 
Fiecare copil / tânăr, va avea un plan 
unic de intervenție focalizat pe nevoia 
lui și în care nu vom face rabat de la ca-
litatea și pasiunea cu care intervenim zi 
de zi!“, a declarat Angela Achiței, 
președinte ADV România. 

„«Călătorule, nu-i cale. Se face calea 
umblând!» Vom face cale și prin acest 
proiect în și mai multe școli, cu mai 
mulți profesori și cu mai mulți parteneri 
din mediul privat și public, în: literație, 
învățare vizibilă, provocarea învățării, 
coaching, mentorat, mentalitate flexi-
bilă, învățare vizibilă, neuroștiințe, 
growth mindset, reziliență, feedback și 
evaluare, măsurarea impactului predării 
etc. Alături de competențele amintite, 
cadrele didactice vor beneficia de 
apartenența la o comunitate de practică 
și învățare în domeniul literației coordo-
nată de ARL, de participare la procesul 
de transformare a educației din țara 
noastră și...de multă implicare. Pentru a 
vedea progrese la următoarele cicluri de 
testare, trebuie să începem azi! Avem 
contextul, curajul, hotărârea și dorința 
de a învăța“, a declarat Prof. Dr. Liliana 
Romaniuc, expert educație – reprezen-
tant Asociația Română de Literație. 

„Experiența vastă și diversă a celor 4 
parteneri din acest proiect, va aduce 
plus valoare în implementare și mai ales 
va avea un impact pozitiv și pe termen 
lung asupra beneficiarilor proiectului. 
Implicarea reprezentanților UAT-urilor 
Horlești și Miroslava, a cadrelor didac-
tice a celor trei parteneri asociați 
(Școala Gimnazială «Colonel Constan-
tin Langa» Miroslava, Școala Gimna-
zială «Dimitrie Anghel» Cornești și 
Școala Gimnazială Horlești) încă de la 
scrierea proiectului, va contribui la buna 
funționare a celor trei centre unde se vor 
desfășura activitățile cu beneficiarii. 
Aceste centre, ce vor funcționa în cadrul 
celor 3 școli menționate, vor fi dotate cu 
mobilier și aparatură electronică și IT 
necesare facilitării integrării copiilor și 
tinerilor aflați în situații de risc. 
Asociația GAL Stejarii Argintii își pro-
pune ca acest proiect să fie un model de 
bună practică ce poate fi extins la nivel 

regional și național prin colaborarea cu 
Federația Națională a Grupurilor de 
Acțiune Locală din România“, a declarat 
Irina Manuela Nenerică, manager 
Asociația GAL Stejarii Argintii. 

„Alături de angajații primăriei, voi 
rămâne un partener al dezvoltării 
școlilor și învățamântului din Miroslava 
și mă bucur că, împreună cu Fundația 
„Alături de Voi“, Fundația „Star of 
Hope“, Asociația Română de Literație 
și Asociația GAL Stejarii Argintii, am 
reușit să includem cele două școli din 
Miroslava în acest proiect, care vine ca 
o completare a investițiilor relizate deja 
de primărie în infrastructura școlară. 
Îmi doresc ca toți copiii din comuna 
noastră, care sunt în situații mai dificile, 
să profite la maxim de acest proiect și să 
primească o șansă reală la dezvoltare“, 
a declarat Dan Niță, primarul Comunei 
Miroslava.

Proiect de peste un milion de euro pentru educație 
incluzivă în școlile din Miroslava și Cornești
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POR 2014–2020 are ca obiectiv ge-
neral creșterea competitivității econo-
mice și îmbunătățirea condițiilor de 
viață ale comunităților locale și regio-
nale, prin sprijinirea dezvoltării mediu-
lui de afaceri, infrastructurii și servicii-
lor, pentru dezvoltarea durabilă a regiu-
nilor, astfel încât acestea să își poată ge-
stiona în mod eficient resursele și să își 
valorifice potențialul de inovare și de 
asimilare a progresului tehnologic. 
Aceste obiective sunt traduse în 11 axe 
prioritare (plus o axă de asistență teh-
nică), care au în total o alocare estimată 
de 8,25 miliarde euro, din care 6,7 mi-
liarde de euro reprezintă sprijinul UE, 
prin Fondul European pentru Dezvol-
tare Regională (FEDR), iar 1,5 miliarde 
de euro - contribuția națională. 

Comuna Miroslava, județul Iași a 
identificat în acest program de finanțare 
oportunități pentru finanțarea unor pro-

iecte. Așadar, în anul 2018 au fost de-
puse spre finanțare 4 cereri de finanțare 
la Agenția pentru Dezvoltare Regională 
Nord Est Piatra-Neamț.  

Urmare finalizării tuturor etapelor de 
evaluare, la începutul lunii februarie 
a.c. au fost semnate 2 contracte de 
finanțare din fonduri europene pentru 
construirea a două săli de sport în satele 
Uricani și Cornești care au ca principal 
obiectiv dezvoltarea infrastructurii re-

creative și educaționale din comuna 
Miroslava. Contractele au fost semnate 
de către Ministerul Dezvoltării, Lucră-
rilor Publice și Administrației, în cali-
tate de Autoritate de Management pen-
tru Programul Operațional Regional 
2014-2020, Organismul Intermediar, 
Agenția pentru Dezvoltare Regională 
Nord-Est și UAT Comuna Miroslava, 
județul Iași pentru proiectele „Con-
struire sală de sport, localitatea Uri-
cani, comuna Miroslava, județul Iași“ 
și „Construire sală de sport, localitatea 
Cornești, comuna Miroslava, județul 
Iași“. Valoarea totală a celor două pro-
iecte este de 4,7 milioane lei. Termenul 
de finalizare este 30.11.2023. Proiectele 
tehnice au fost relizate în intervalul 
2017-2018 și au fost depuse pentru 
obținerea finanțării în iulie 2018. 

„Chiar dacă am intrat în competiție 
cu autorități publice locale – consilii 

județene, municipii, orașe și comune, 
cât și cu firme private din toate județele 
Regiunii Nord-Est, am lucrat cu mult 
entuziasm și determinare. Aceste pro-
iecte se referă la construcția a două 
săli noi de sport în satele Uricani și 
Cornești, deoarece sala de sport ac-
tuală nu mai face față multiplelor soli-
citări. Fondurile nerambursabile care 
vor fi atrase vor contribui la dezvolta-
rea comunei noastre, la binele comun 
al locuitorilor. Pentru echipa noastră 
rămâne un obiectiv major atragerea de 
fonduri nerambursabile, având în ve-
dere nevoile de investiții în sfera infras-
tructurii, utilităților, serviciilor, care se 
pot concretiza într-un timp mai scurt, 
dându-ne posibilitatea să dezvoltăm 
mai multe proiecte și extinzând 
finanțarea dincolo de bugetul local“, a 
declarat Dan Niță, primarul comunei 
Miroslava, județul Iași.

Proiecte prin fonduri europene în Miroslava 

Se vor construi două săli de sport în satele Uricani și Cornești 
prin Programul Operațional Regional 2014-2020 (POR)

La sfârșitul lunii ianuarie, Miro-
slava a primit vizita directorului ad-
junct al Invest Romania, domnul Ale-
xandru Mitroi și al expertului Cosmin 
Cristal din cadrul Agenției de Dezvol-
tare Regionle (ADR) Nord-Est. Invest 
Romania este agenția guvernamentală 
din cadrul Ministerului Antreprenoria-
tului și Turismului care se ocupă cu 
atragerea de investitori strategici 
internaționali și oferirea de asistență 
acestora pentru realizarea investițiilor 
în România. ADR Nord-Est este o 
organizație guvernamentală care are 
ca misiune elaborarea de strategii și 
implementarea programelor de 
finanțare pentru stimularea creșterii 
economice durabile, a parteneriatelor 
și a spiritului antreprenorial. 

Vizita a avut două componente – în-
tâlnirea cu reprezentanții autorității 
publice locale și vizita la parcurile in-
dustriale din Miroslava. După efectua-
rea vizitei în incinta parcurilor indus-
triale și monitorizarea investițiilor 
efectuate, la sediul primăriei au avut 
loc discuții cu primarul comunei Mi-
roslava, domnul Dan Niță, cu vicepri-
marul – Mihai Lisoschi și cu adminis-
tratorul parcurilor industriale – Cri-
stian Antoniu. 

În cadrul discuțiilor au fost atinse – 
facilitățile acordate investitorilor din 

parcurile industriale, necesitățile 
investiționale pentru finalizarea in-
frastructurii din cele două parcuri, 
condițiile de acces în parcurile indus-
triale din Miroslava și strategia de 
dezvoltare a parcurilor industriale. 
Reprezentanții autorității publice lo-
cale au transmis directorului adjunct 
al Invest Romania profilul investitoru-
lui ideal pentru parcul industrial Mi-
roslava II, unde prioritare sunt compa-
niile din zona de producție, cu un 
număr de minimum șase angajați ra-
portat la 1000 mp concesionați, care 
să genereze oportunități de angajare 
bine plătite și calificate pentru locui-
torii din Miroslava și din împrejurimi. 
De asemenea, s-a menționat că sunt 
necesare surse de finanțare pentru in-
frastructură, prin care să se asigure ac-
cesul rezidenților la toate tipurile de 
utilități într-un timp cât mai scurt, și 
care să completeze investițiile reali-
zate deja de primăria Miroslava cu ilu-
minatul public, extinderea și moderni-
zarea DC 27 și alimentarea cu energie 
electrică. Un alt subiect abordat a fost 
legat de necesitatea dezvoltării trans-
portului metropolitan, cu mijloace și 
linii de transport care să ajungă până 
în parcul industrial pentru a facilita ac-
cesul mai ușor al angajaților.

Comuna Miroslava, județul Iași are în 
implementare proiectul „Modernizarea 
sistemului de iluminat public în co-
muna Miroslava, judeţul Iaşi, prin în-
locuirea corpurilor de iluminat exis-
tente cu corpuri de iluminat LED şi 
achiziţionarea şi instalarea sistemelor 
de dimare/telegestiune care permit re-
glarea fluxului luminos la nivelul în-
tregului obiectiv de investiţie“, finanțat 
prin contractul de finanțare nerambursa-
bilă nr. 88/i(GES)/25.06.2021, încheiat 
între Administraţia Fondului pentru 
Mediu în calitate de Finanțator și Co-
muna Miroslava, județul Iași în calitate 
de Beneficiar prin Programul privind 
sprijinirea eficienţei energetice şi a ge-
stionării inteligente a energiei în infras-
tructura de iluminat public. Finanțarea 
nerambursabilă este în sumă de 
975.800,00 lei, reprezentând 86,75% din 
valoarea cheltuielilor eligibile pentru 
realizarea proiectului. 

Scopul acestui program de finanțare 
îl reprezintă îmbunătăţirea calităţii me-
diului prin reducerea emisiilor de gaze 
cu efect de seră prin utilizarea unor cor-
puri de iluminat cu LED care să deter-
mine o eficienţă energetică ridicată. 
Obiectul programului vizează moderni-
zarea sistemelor de iluminat public prin 

înlocuirea corpurilor de iluminat având 
un consum ridicat de energie electrică cu 
corpuri de iluminat cu LED, precum şi 
achiziţionarea şi instalarea sistemelor de 
dimare/telegestiune care permit reglarea 
fluxului luminos la nivelul întregului 
obiectiv de investiţii. 

Valoarea totală a proiectului este de 
1,16 milioane lei, inclusiv TVA, din care 
contribuția proprie a Beneficiarului este 
de 185.997 lei, inclusiv TVA. 

Ghidul de finanţare al Programului 
privind sprijinirea eficienţei energetice 
şi a gestionării inteligente a energiei în 
infrastructura de iluminat public este 
gestionat de către Ministerul Mediului 
prin Administrația Fondului pentru 
Mediu, aprobat prin Ordinul 
1162/2020. 

„Eficiența energetică este un obiectiv 
foarte important pentru noi. Investiția de 
bază a proiectului reprezintă achizitio-
narea și instalarea unui numar de 354 
de corpuri de iluminat cu LED, precum 
și achizitionarea și instalarea sistemului 
de dimare/telegestiune. Se vor înlocui 
corpurile de iluminat în satele Brătuleni, 
Proselnici, Ciurbești, Valea Adâncă, Mi-
roslava, Valea Ursului și Horpaz“, a de-
clarat Mihăiță LISOSCHI, viceprimarul 
comunei Miroslava, județul Iași. 

Modernizarea sistemului de iluminat 
public în comuna Miroslava

Vizita Directorului Adjunct al „Invest 
Romania“ și a reprezentanților 

Agenției de Dezvoltare Regională 
Nord-Est la Miroslava
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Primăria comunei Miroslava a depus 
două solicitări de construire creșe noi 
în satele Valea Adâncă și Miroslava la 
Compania Națională de Investiții S.A. 
(CNI SA) 

Prin Programul Național de Con -
strucții de Interes Public sau Social, 
subprogramul Unități și instituții de 
învățământ de stat se realizează 
construcția de creșe noi, după proiecte 
tip. Finanțarea este asigurată de Minis-
terul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației (MDLPA) prin care se 
construiesc astfel creșe noi, moderne și 
prietenoase cu mediul înconjurător, în 
care energia necesară va proveni parțial 
din surse regenerabile, precum panou-
rile fotovoltaice. Clădirile vor avea săli 
de joacă, dormitoare, bucătarie și spă-
lătorie proprie, o sală pentru festivități, 
un cabinet medical, spații administra-
tive și spațiu de joacă amplu, în aer 
liber. 

„Necesitatea este evidentă, având în 
vedere că România se află pe ultimul 
loc în UE în ceea ce privește numărul 
de locuri disponibile în creșe, iar 
administrațiile publice locale au iden-
tificat această nevoie la nivelul 
comunităților. Totodată, aprobarea pri-
mită de la comisiile de specialitate 
arată ca acest program de construire 
de creșe este unul viabil și bine pregă-
tit. Invităm administrațiile publice lo-
cale, care încă nu au depus cereri, să 
facă demersurile necesare“, declara 
ministrul MDLPA Cseke Attila la lan-
sarea programului. 

Cele 3 proiecte tip care se pot realiza 
prin CNI SA sunt urmatoarele: creșă 
mică - 40 de copii; creșă medie - 70 de 
copii; creșă mare - 110 copii. 

Prin CNI SA se realizează procedu-
rile de achiziție publică, se contractează 
lucrările de execuție, iar după finaliza-
rea acestora obiectivul de investiții este 
predat către beneficiar. Până la acest 
moment a fost aprobată finanțarea pen-
tru 60 de obiective de invesții. Valoarea 
totală avizată a acestora este de aproxi-
mativ 962 de milioane de lei. 

„La acest moment avem 10 proiecte 
depuse la CNI SA. La sfârșitul săptă-
mânii trecute m-am deplasat la 
București la sediul instituției pentru a 
discuta și susține proiectele prioritare 
pentru comuna noastră. Avem proiecte 
ce vizează investiții în infrastructura 
școlară - săli de sport, bazin de înot di-
dactic, patinoar artificial, consolidări 
de drumuri comunale, căminul cultu-
ral, piața agroalimentară, etc. Cele 
două creșe noi le-am depus pentru a 
veni în întâmpinarea părinților care 
preferă această opțiune. Cei mai mulți 
părinți, la reînceperea activității, după 
concediul de creștere a copilului, caută 
soluția cea mai bună pentru îngrijirea 
acestuia. Unii optează pentru bone sau 
bunici, alții pentru a rămâne cu unul 
dintre părinți acasă și o altă parte 
alege integrarea copiilor în creșe, 
formă de îngrijire și învățământ care 
aduce mari câștiguri dezvoltării armo-
nioase a acestora. Se vor construi două 
creșe noi: una mică la Valea Adâncă și 

una mare la Miroslava“, a declarat Dan 
NIȚĂ – primarul comunei Miroslava. 

Necesitatea unui proces instructiv–
educativ organizat în cadrul creşei se 
naşte cel puţin din două motive. Primul 
este legat de nevoia de socializare, as-
pect care constituie o parte importantă 
în procesul de creştere armonioasă a co-
pilului, iar al doilea este legat de inte-
grarea firească în programul din 
gradiniță, după ce copilul a urmat pro-
gramul de la creşă. Pe lângă afecţiunea 
şi grija de care are nevoie la o vârstă atât 
de fragedă, creşa asigură copilului o 
educaţie bine structurată şi adaptată rit-
mului de dezvoltare individuală. Tot în 

cadrul creşei sunt formate două din cele 
mai importante aspecte necesare în ca-
drul grupurilor: disciplina şi organiza-
rea. Respectarea unui program, efortul 
de a duce activităţile până la capăt, re-
petarea experienţelor pentru a se fixa in-
formaţia, provocarea oferită de posibi-
litatea de afirmare în cadrul grupului, 
oportunitatea de a se dezvolta cu ajuto-
rul celorlalţi copii, îl ajută pe cel mic să–
şi formeze abilităţile necesare pentru a 
realiza activităţi mai complexe şi mai 
interesante în următorii ani la grădiniţă. 

Later Edit: CNI a aprobat vineri 
(25.02.2022) finanțarea creșei de la 
Valea Adâncă. 

Primăria a depus cereri la CNI pentru 
construirea a două noi creșe la Miroslava

Programul privind reducerea emisiilor 
de gaze cu efect de seră în transporturi, 
prin promovarea infrastructurii pentru 
vehiculele de transport rutier nepoluant 
din punct de vedere energetic: staţii de 
reîncărcare pentru vehicule electrice în 
localităţi – a fost aprobat prin Ordinul 
nr. 29/2021 al Ministerului Mediului, 
Apelor și Padurilor pentru aprobarea 
Ghidului de finanțare, publicat în Moni-
torul Oficial nr. 1080 din 11 noiembrie 
2021. 

Conform articolelor 7, 8, și 12 din 
ghidul de finanțare a programului pri-
vind reducerea emisiilor de gaze cu efect 
de seră în transporturi la art. 7, Cuantu-

mul finanțării: (1) Finanțarea se acordă 
în procent de 100% din cheltuielile eli-
gibile definite la art. 12, în limita sume-
lor ce pot fi acordate pentru fiecare ca-
tegorie de solicitanți, așa cum sunt pre-
văzute la alin. (2). Suma maximă 
finanțată pentru instalarea unei stații de 
reîncărcare este de 190.000 lei, valoare 
ce reprezintă 100% din totalul cheltuie-
lilor eligibile definite la art. 12. (2) 
Finanțarea se acordă pentru fiecare cate-
gorie de solicitant, după cum urmează: 

a) instituție publică — maximum 
800.000 lei; 

b) UAT — municipiul București — 
maximum 8.000.000 lei; 

c) subdiviziune a municipiului 
București — maximum 8.000.000 lei; 

d) UAT — municipiu de rang I — 
maximum 4.000.000 lei ; 

e) UAT — municipiu de rang II — 
maximum 3.000.000 lei; 

f) UAT — oraș — maximum 
2.000.000 lei; 

g) UAT — comună — maximum 
1.000.000 lei; 

h) UAT — județ — maximum 
4.000.000 lei; 

i) instituție publică/UAT — locali-
zată în stațiuni turistice de interes 
național prevăzute în anexa nr. 5 la 
HotărâreaGuvernului nr. 852/2008, cu 
modificările și completările ulterioare 
— maximum 3.000.000 lei; 

j) instituție publică/UAT — locali-
zată în stațiuni turistice de interes local 
prevăzute în anexa nr. 5 la Hotărârea 
Guvernului nr. 852/2008 pentru apro-
barea normelor și criteriilor de ates-
tare a stațiunilor turistice, cu modifică-
rile și completările ulterioare — maxi-
mum 2.000.000 lei; 

k) zonă metropolitană (definită sau 
constituită) a municipiilor reședință 
de județ/municipiului București — 
maximum 2.000.000 lei. 

Având în vedere lansarea programului 
finanțat prin Administrația Fondului 
pentru Mediu ce are drept obiect: ,,Re-
ducerea emisiilor de gaze cu efect de 
sera în transporturi, prin promovarea 

infrastructurii pentru vehiculele de 
transport rutier nepoluant din punct de 
vedere energetic: stații de reîncărcare 
pentru vehicule electrice în localități“, 
UAT Comuna Miroslava va depune în 
perioada imediat următoare un proiect 
cu finanțare nerambursabilă prin care 
intenționează să achiziționeze și să mon-
teze un număr de 5 stații de reîncărcare 
auto cu următoarele locații: Școala 
Gimnazială „Colonel Constatin 
Langa“ Str. Constantin Langa, nr. 48, 
din localitatea Miroslava; Cămin Cul-
tural (ce urmează a fi construit) din lo-
calitatea Miroslava; Sediul Primăriei 
din localitatea Miroslava; Strada Eroi-
lor din localitatea Uricani; Strada Cos-
tea Vodă (Biserica) din localitatea Valea 
Adâncă. 

„Dacă tendințele pieței de vehicule 
electrice vor continua în următorii ani - 
și avem motive bune să credem că o vor 
face - având în vedere obiectivele asu-
mate de guverne la nivel european și 
național - atunci ne putem aștepta că din 
ce în ce mai mulți oameni să aibă nevoie 
de stații de încărcare pentru vehiculele 
lor electrice, pe parcursul întregii zile. 
Din datele pe care le deținem, în Miro-
slava există la ora actuală pete 220 de 
mașini electrice și dorim să le oferim po-
sesorilor acestora posibilitatea de a-și 
încărca mașinile la nivelul comunei“, a 
precizat primarul Comunei Miroslava – 
Dan Niță.

Se vor construi 5 stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în comuna Miroslava
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Ziua de 30 ianuarie este Ziua 
internațională a non violenței în școli. 
Cu această ocazie, Primăria Comunei 
Miroslava, cu sprijinul reprezentanților 
Poliției și ai școlilor gimnaziale „Colo-
nel Constantin Langa“ Miroslava și 
„Dimitrie Anghel“ Cornești, au organi-
zat în luna februarie două evenimente 
dedicate acestei zile. Cele două eveni-
mente au avut ca subiect actele de bul-
lying și conștientizarea de către elevi a 
răului determinat de acestea în compor-
tamentul social al viitorilor cetățeni 
adulți.  

La nivel european, România se si-
tuează pe locul 3 în clasamentul celor 
42 de țări în care a fost investigat feno-
menul, potrivit unul raport al 
Organizației Mondialea Sănătății 
(OMS). Bullying-ul are fețe ascunse și 
se manifestă sub forma a numeroase 
comportamente, a căror intenție este să 
provoace suferință.  

Principalele obiective ale acestor 
acțiuni au fost conștientizarea nivelului 
crescut de manifestare a comportamen-
telor de agresivitate verbală (jigniri), 
gestuală, fizică (loviri), relațională (in-
timidare, izolare), deposedare de lu-
cruri, a afirmațiilor denigratoare în 
spațiul virtual și în spațiul școlii între 
copii, între copii și profesori, ori între 
părinți și copii, precum și a 
consecințelor negative ale acestor acte 
și a efectelor ce le pot avea asupra dez-
voltării lor emoționale. S-a subliniat și 
nevoia de intervenție integrată școală-
familie-copil, în vederea creării unui 
climat pozitiv în școală, despre infor-
marea copiilor cu privire la rolul lor 
fundamental în apărarea victimelor bul-
lying-ului și în raportarea situațiilor de 
bullying, toți fiind egali, datorând res-
pect și considerație colegilor și corpului 
profesoral.  

Au participat la acțiunea desfășurată 
la Școala Gimnazială „Colonel Con-
stantin Langa“ din Miroslava, vicepri-
marul Mihăiță Lisoschi însoțit de Șeful 
de post Poliție rurală Miroslava, Agent 
principal șef, Cătălin Nistor și Agent 
principal, Adriana Dănăilă. La Școala 
Gimnazială „Dimitrie Anghel“ din 
Cornești acțiunea s-a bucurat de 
prezența Agentului șef Mercaș Claudiu 

de la Biroul de siguranță școlară IPJ 
Iași.  

Au fost explicate elevilor obligațiile 
pe care le au de a promova un compor-
tament care să îi formeze pentru a de-
veni adulți resposabili, pentru a nu fi 
nevoiți să atragă răspunderi 
contravenționale, după vârsta de 14 ani 
acestea putând avea consecințe civile 
ori penale care pot afecta și părinții. 
Este astfel de înțeles de ce promovarea 
unor metode pozitive și eficiente de 
educare socio-emoțională a copiilor, 
victime – agresori - martori, constituie 
o crescută preocupare atât pentru ca-
drele didactice, pentru părinți, cât și 
pentru administrația locală. 

„Am participat cu plăcere la acest 
eveniment și am fost foarte bucuros că 
am găsit deschidere la copii pentru o 
astfel de temă. În acest fel, avem ocazia 
să înțelegem mai bine cu ce se con-
fruntă copiii. Îmi doresc ca școlile din 
Miroslava să fie un spațiu sigur pentru 
elevi și pentru profesori, iar copiii să 
vină cu drag la școală. Din momentul 
în care înțeleg că, de cele multe ori, 
totul pleacă doar de la o vorbă, de la o 
amenințare verbală și conștientizează 
cât de rău se simt ei în astfel de situații, 
sunt sigur că vor fi mai atenți la senti-
mentele celorlalți și că vor trata aceste 
situații cu și mai multă responsabili-
tate.“ Mihai Lisoschi – viceprimar.

Ziua internațională a non violenței în școală 
marcată în școlile gimnaziale din Miroslava

În perioda martie–iunie 2022, 5 pro-
fesori de la Școala Gimnazială „Colo-
nel Constantin Langa“ Miroslava vor 
participa la cursuri de formare în context 
transnațional, în cadrul consorțiului local 
pentru educație de calitate, inițiat de In-
spectoratul Școlar Județean Iași ca 
instituție acreditată Erasmus - educație 
școlară 

Inspectoratul școlar județean Iași co-
ordonează proiectul Erasmus+ KA1-
Educație școlară „Consorțiu local pen-
tru educație de calitate - 2021“. Prin 
intermediul acestui proiect 5 profesori 
vor participa la cursuri care vor avea 
teme diverse: „Competențele digitale“ 

(Spania), „Leadership și manage-
ment“ (Spania), „Antreprenoriat“ (Ita-
lia), „Educație timpurie“ (Italia), „Bul-
lying“ (Croația).  

Proiectul are ca scop crearea unor 
echipe didactice care pot cataliza acțiuni 
și dinamiza colective, pot fi creatori de 
viitor, pot crea proiecte în care să se 
evidențieze abordările moderne în toate 
etapele de organizare a activităților: pla-
nificare, implementare, comunicare. 

Obiectivele specifice sunt reconfigu-
rarea proiectării didactice în școlile din 
consorțiu prin îmbunătățirea competen -
țelor digitale și de predare asistată de teh-
nologie, dezvoltarea competențelor de 

management și leadership prin participa-
rea la cursuri privind conducerea mo-
dernă a școlii, crearea unor medii de 
învățare incluzive și sustenabile în școlile 
din consorțiu prin dezvoltarea mentalității 
și comportamentului antreprenorial, re-
configurarea parteneriatului educațional 
între copii - familii - grădiniță - comuni-
tate prin aplicarea de tehnici moderne în 
educația timpurie, reducerea anuală cu 
5% a cazurilor de (cyber)bullying și mob-
bing în școlile cu incidență mare (între 10 
si 20%) a acestor fenomene. 

Rezultatele așteptate în urma par-
ticipării la cursuri sunt ameliorarea ne-
voilor identificate prin asumarea de către 

participanți a rolului de persoană resursă 
și agent de schimbare, crearea de echipe 
care să genereze schimbarea în 
instituțiile în care activează, prin trans-
ferul practicilor inovatoare. Activitățile 
propuse pentru directori și profesori, du-
blate de suportul inspectorilor responsa-
bili (management/ teritorial), îi vor ajuta 
să devină profesori într-o clasă a viitoru-
lui, iar școala se va racorda astfel la di-
mensiunea europeană a educației, deve-
nind de tip 3i: iNovativă, iNcluzivă, 
iNternaționalizată. 

Prin activitățile proiectului se va reuși 
conștientizarea importanței utilizării fon-
durilor programului Erasmus pe termen 
lung, pentru a ajuta școlile cu capacitate 
redusă de inițiere și implementare Eras-
mus+ să genereze noi proiecte și parte-
neriate. 

Școală modernă - profesori moderni
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În data de 17 februarie 2022, Biroul 
de Mediu al Primăriei Miroslava a 
anuțat modul în care poate fi folosită 
groapa de deșeuri vegetale de la Balciu 
(de lângă padocul de câini). Conform 
acestui anunț, începând cu data de 18 
februarie, cetățenii din Miroslava pot 
folosi în mod gratuit groapa de deșeuri 
vegetale, de luni până sâmbătă, în inter-
valul 08:00-20:00. 

Cetățenii sunt invitați să folosească 
platforma de la Balciu doar pentru de-
pozitarea deșeurilor vegetale. Dacă 
acestea sunt transportate în saci sau alte 
recipiente, cetățenii sunt rugați să nu 
abandoneze și recepienții pentru trans-
port pe platforma de deșeuri vegetale, 
ci să-i recicleze conform regulamentu-
lui de reciclare. 

De asemenea, reprezentanții primă-
riei doresc să reamintească faptul că in-
cendierea resturilor vegetale sau depo-
zitarea acestora pe domeniul public este 
interzisă, iar aruncarea acestora în pu-
bela de gunoi menajer poate duce la ne-
ridicarea gunoiului de către operatorul 
de salubritate.  

Arderea miristirilor se poate realiza 
doar cu acceptul autorității competente 
pentru protecția mediului și cu infor-
marea în prealabil a serviciilor publice 
comunitare pentru situații de urgență.  

Alternative pentru gestionarea 
deșeurilor vegetale: 

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

1. Prima variantă constă în reciclarea 
resturilor vegetale în propriile curți/gră-
dini prin compostare. Utilizarea acestei 
metode aduce un mare plus calității cul-
turilor, fiind astfel evitate îngrășămitele 
chimice. În acest sens a fost elaborată 
și Legea 181/2020, privind gestionarea 
deşeurilor nepericuloase compostabile, 
care prevede în mod expres selectarea 
materialelor biodegradabile destinate 
compostării/digestiei anaerobe și este 

obligatorie pentru toate persoanele fi-
zice și juridice. 

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

3. Cea de-a treia variantă este con-
tractarea unor companii sau persoane 
fizice autorizate care pot transporta 
aceste deșeuri la platforma de deșeuri 
vegetale sau chiar pot face și activitatea 
de toaletare a terenurilor / curților. SC 
Servicii Publice Miroslava SRL oferă 
servicii de transport pentru resturile ve-
getale, toaletare pomi, curățare spații 
verzi, grădini etc.  

Depozitarea resturilor vegetale pe 
domeniul public, în fața porților sau 
abandonarea în alte locuri decât cele 
destinate în exclusivitate pentru acest 
scop, se sancționează conform HCL 
142/2020, Art. 10(1), lit a), cu amendă 
de la 300 la 500 lei.  

Neîntreţinerea corespunzătoare a cu-
răţeniei şi igienei în clădiri, locuinţe, 
anexe gospodăreşti, curţi, grădini, spaţii 
publice în jurul imobilelor aflate în ad-
ministrarea proprietarilor (locatarilor), 
persoane fizice sau juridice, se sancţio-
nează conform HCL 142/2020, Art. 9, 
lit a), cu amendă de la 500 la 1000 lei 
pentru persoanele fizice şi de la 1000 la 
1500 lei pentru persoanele juridice.

Deșeurile vegetale se pot depune 
gratuit la platforma din Balciu

Având în vedere că în această 
perioadă au loc frecvente incendieri ale 
resturilor vegetale în scopul igienizării 
terenurilor agricole, Agenţia pentru 
Protecţia Mediului Iaşi atrage atenţia 
proprietarilor/deţinătorilor de terenuri că 
acest fapt contravine prevederilor legale. 

Astfel, conform Ordonanţei de 
Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 
privind protecţia mediului, aprobată prin 
Legea 265/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare, miriştile, stuful, 
stufărişul sau vegetaţia ierboasă nu pot 

fi arse fără acceptul autorităţii de 
mediu, respectiv a Agenţiei pentru 
Protecţia Mediului Iaşi şi fără infor-
marea prealabilă a serviciilor publice 
comunitare pentru situaţii de urgenţă, 
respectiv, Inspectoratul pentru Situaţii 
de Urgenţă „Mihail Grigore Sturza“al 
judeţului Iaşi.  

Mai mult, arderea miriştilor este strict 
interzisă dacă nu se impune ca o măsură 
de carantină fitosanitară, pentru pre-
venirea răspândirii unor boli sau 
dăunători specifici. 

Doar cu aviz 
Arderea miriştilor nu reprezintă o me-

todă de degajare a terenurilor agricole de 
resturile vegetale. 

Arderea miriştilor are consecinţe ma-
jore asupra biodiversităţii terenurilor su-
puse unor astfel de practici, ducând la 
deteriorarea habitatelor păsărilor şi a ani-
malelor, dispariţia unor specii de plante, 
instalarea unor specii rezistente la foc, 
care cu timpul pot deveni chiar invazive. 
Prin arderea miriştilor se distrug cuibu-
rile şi ouăle unor păsări - ceea ce poate 
duce la diminuarea populaţiilor speciilor 
de plante şi animale, se distrug solul şi 
valoroasele microorganisme care oferă 
fertilitate acestuia. 

Prin arderea miriştilor şi a resturilor 
vegetale se degajă atât particule în sus-
pensie care depreciază calitatea aerului 
înconjurător, cât şi dioxid de carbon şi 
protoxid de azot - gaze cu efect de seră 
care conduc la modificări climatice tot 
mai evidente pe plan mondial. De ase-
menea, aderile necontrolate pot genera 
pagube materiale însemnate prin incen-
dierea locuinţelor, anexelor, fondului fo-
restier, precum şi victime umane, de 
aceea arderea miriştilor este strict inter-
zisă dacă nu se impune ca o măsură de 
carantină fitosanitară pentru prevenirea 
răspândirii unor boli sau dăunători spe-
cifici. 

Pentru solicitarea acceptului de ar-
dere a miriştilor sau vegetaţiei uscate 
se vor transmite Agenţiei pentru 
Protecția Mediului Iași următoarele 
documente: act doveditor de la Direcţia 
Fitosanitară privind prezenţa bolilor sau 

dăunătorilor pe terenurile ce fac obiectul 
solicitării care să specifice clar că se im-
pune incendierea sau arderea, adresă de 
notificare către Inspectoratul pentru Si-
tuaţii de Urgenţă „Mihail Grigore 
Sturza“, adresă de notificare către Ser-
viciul Comisariatul Judeţean Iaşi al 
Gărzii Naţionale de Mediu, adresă de 
notificare către primăria pe raza căreia 
se află terenul, precum şi o hartă a tere-
nului cu localizarea suprafeţei şi proxi-
mitatea faţă de arii naturale protejate. 

Există însă şi măsuri de prevenire şi 
combatere a răspândirii unor boli şi dău-
nători specifici la plante, fără a se re-
curge la incendirea miriştilor şi a restu-
rilor vegetale. Printre acestea se numără: 
respectarea tehnologiei de cultură, rota-
ţia culturilor, măsuri de igienă culturală, 
efectuarea tratamentelor fitosanitare la 
avertizare sau distrugerea resturilor ve-
getale prin mijloace mecanice. 

Nerespectarea legislaţiei în vigoare, se 
sancţionează de către autorităţile cu atri-
buţii de control, fermierii putând râmâne 
chiar fără subvenţii. 

 
Agenția pentru Protecția Mediului Iași 

17.02.2022

Arderea miriştilor şi a vegetaţiei ierboase - numai în 
anumite condiţii și numai cu acordul APM Iași
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Pe parcursul lunii februarie, CSM 
Știința Miroslava și-a continuat pregă-
rirea sezonului de primăvară prin dis-
putarea mai multor partide amicale. 
Meciul vedetă al periodei de pregătire 
a fost partida jucată împotriva celor de 
la Politehnica Iași în data de 2 februarie 
2022.  

Seria de meciuri amicale a fost des-
chisă la sfârșitul lui ianuarie cu disputa 
împotriva celor de la City Iași și a re-
prezentat o victorie categorică a 
băieților noștri, scor final 7-0 (3-0 la 
pauză), după golurile înscrise de Cole-
tin, Ntamack, Balint, Unghianu, Paolo 
Soares (2) și Tchassem. Acesta a fost 
meciul de debut al noului antrenor, Da-
niel Stoica, dar și al noilor achiziții, 
printre care Ntamack Jose și Paolo Soa-
res, marcatori a trei din cele șapte go-
luri înscrise. 

A urmat meciul vedetă al perioadei 
de pregătire, disputa cu Politehnica 
Iași, care a avut loc pe stadionul Tine-
retului. Băieții noștri au reușit să țină 
piept în prima repriză mai titratului ad-
versar, scorul după primele 45 de mi-
nute fiind de 1-0 pentru Poli Iași. După 
pauză, Politehnica s-a desprins, scorul 
final fiind de 4-1 pentru echipa din Liga 
II. Vlădeanu a salvat onoarea echipei 
noastre prin golul marcat în minutul 88. 
Pentru Poli au marcat: Frick, Plokhot-
niuk, Târşa şi Muratovik. 

Sarabanda partidelor amicale a fost 
continuată cu meciul disputat împotriva 
celor de la Aerostar Bacău pe stadionul 

din Roman. Știința s-a impus cu scorul 
de 1-0 prin golul marcat de Tchassem 
în prima repriză. 

Următorul amical a avut loc în com-
pania celor de Șomuz Fălticeni, fostul 
club al lui Daniel Stoica, actualul prin-
cipal al Științei. Deși au fost conduși la 
pauză cu scorul de 1-0, după un gol 
marcat din penalty, jocul consistent 
făcut de băieții noștri a fost răsplătit în 
repriza a doua când au reușit egalarea, 
care s-a menținut până la final. Marca-
torul golului a fost noua achiziției, ita-
lianul Paolo Soares, care a ajuns astfel 
la trei reușite în patru meciuri. 

În data de 16 februarie, tot pe stadio-
nul din Roman, a avut loc disputa îm-
potriva rivalilor din Pașcani, meci în-
cheiat cu o remiză albă (0-0). Partida a 
avut un ritm bun, cu o mulțime de oca-
zii din partea ambelor echipe, iar pe 
final, Tchassem a ratat o ocazie monu-
mentală. Și această partidă i-a oferit 
șansa lui Daniel Stioca să ruleze întreg 
lotul de jucători pe care îl are la 
dispoziție. 

Programul de meciuri amicale va 
con tinua, cu câteva modificări, după 
cum urmează: 
l 23.02.2022 – Sporting Juniorul Va-

slui 
l 26.02.2022 – Bucovina Rădăuți 
l 05.03.2022 – Dante Botoșani 

Tot în luna februarie, în perioada de 
mercato, au avut loc și mișcări de trupe 
la nivelul colectivului de jucători, după 
cum urmează: 

Plecări: 
l Asofiei Mihai – împrumut la Dantre 

Botoșani până la 30.06.2022; 
l Unghianu Giani – împrumut la Fo-

resta Suceava până la 30.06.2022; 
l Benchea Alexandru – transfer defi-

nitiv la Aerostar Bacău. 
Sosiri: 

l Piazza Paolo Soares (născut în 
2000), atacant – transfer definitiv de 
la Acireale (Italia); 

l Saizu Cosmin (născut în 2003), 
fundaș central – transfer definitiv de 
la Poli Iași; 

l Iurașcu Iulian (născut 2003), 
mijlocaș lateral – transfer definitiv 
de la Poli Iași; 

l Corobuță Petru (născut 2003), 
mijlocaș lateral – transfer definitiv 
de la Poli Iași; 

l Marinescu Radu (născut în 1999), 
fundaș central – transfer definitiv de 
la SR Brașov; 

l Lupu Lorenzo (născut 2006), 
mijlocaș stânga – promovat de la 
centrul de copii și juniori CS Știința 
Miroslava; 

l Munteanu Radu (născut 2007) – 
mijlocaș lateral – promovat de la 
centrul de copii și juniori CS Știința 
Miroslava; 
Toți jucătorii transferați au semnat 

contracte până la 31.05.2025.

CS Știința Miroslava se pregătește 
pentru reluarea sezonului regulat

Prin intermediul proiectului Colegiul 
Tehnic a+, compania Antibiotice 
urmărește atragerea de persoane intere-
sate de a se califica și de a lucra într-o 
companie stabilă, cu tradiție și cu per-
spective din județul Iași. Persoanele se-
lectate din Miroslava vor beneficia, timp 
de 6 luni, de pregătire profesională pen-
tru meseria de Operator flux produse 
farmaceutice. La finalul programului, 

absolvenții vor avea posibilitatea să se 
angajeze în cadrul companiei. 

Colegiul Tehnic a+ este structurat pe 
ateliere de dezvoltare profesională, o îm-
binare echilibrată între teorie și practică, 
ce va asigura potențialilor angajați (circa 
25 de participanți) toate competențele 
necesare practicării cu succes a unei me-
serii specifice industriei farmaceutice. 

„Suntem unul dintre cei mai mari an-
gajatori din județul Iași și ne dorim ca 
modul în care ne desfășurăm activitatea 
să aducă plus valoare atât pentru 
angajații noștri cât și pentru 
comunitățile locale. Succesul nostru pe 
termen lung depinde în egală măsură de 
aceștia, iar angajamentul nostru puter-
nic pentru o dezvoltare sustenabilă 
poate fi atins doar dacă cei din jurul 
nostru cresc odată cu noi. Prin imple-
mentarea unei asemenea inițiative ne 
dorim să contribuim la dezvoltarea so-
cială și economică a grupurilor vulne-
rabile din mediul rural.“ (Ioan Nani, di-
rector general Antibiotice SA) 

Beneficiile participanților: 
l Participarea în cadrul unui program de 

formare profesională care poate duce la 
obținerea unui loc de muncă stabil și 
motivant în cadrul uneia dintre cele mai 
importante companii din România; 

l O indemnizație în valoare de 1500 lei 
net, lunar, pe toată perioada participă-
rii în program (șase luni); 

l O masă caldă pe zi, gratuit, pe parcur-
sul programului; 

l Decontarea transportului la și de la se-
diul Antibiotice SA până în localitatea 
de domiciliu; 

l Evaluare medicală gratuită (statutul 
de „apt medical“ reprezintă o condiție 

obligatorie pentru participarea în ca-
drul proiectului). 
Cui se adresează 

l Persoanelor care au absolvit studii 
medii (cu sau fără bacalaureat), absol-
virea unui profil tehnic constituie un 
avantaj; 

l Familiștilor, care nu au un loc de mun -
că și își doresc o carieră sigură, de lungă 
durată, aproape de casă și familie; 

l Persoanelor muncitoare, dornice să 
învețe și să evolueze profesional. 
Pentru înscriere, persoanele interesate 

sunt invitate să-și depună dosarul prin 
intermediul adresei de e-mail: 
resurse.umane@antibiotice.ro, dosar ce 
trebuie să conțină: 
l Copie după actul de identitate; 
l CV; 
l Copie după documentele de studii (di-

plomă de bacalaureat, certificat de ab-
solvire a studiilor). 
Dosarul de înscriere poate fi transmis 

și prin poștă la adresa: Antibiotice SA, 
str. Valea Lupului nr.1, cod poștal 
707410, Iași. 

Perioada de înscriere va demara în 
prima parte a lunii martie, iar cei 
interesați pot solicita informații supli-
mentare pe adresa de e-mail menționată 
mai sus sau la numărul de telefon: 
0232.209.142. 

Compania Antibiotice lansează proiectul „Colegiul 
Tehnic a+“ pentru persoanele din mediul rural


