
PUBLICAȚIE LUNARĂ A COMUNEI MIROSLAVA

Primăria Comunei Miroslava a emis 
autorizația de construire pentru Institutul 
Regional de Medicină Cardiovasculară 
Iași. La conferința de presă organizată în 
acest sens au participat primarul Dan 
Niță, prof. dr. univ. Grigore Tinică, ma-
nagerul Institutului de Boli Cardiovas-

culare „Prof. Dr. George I. M. Geor-
gescu” Iași, și Costel Alexe, președintele 
Consiliului Județean Iași. Valoarea totală 
a proiectului este 2.774.481.567,35 lei 
(cu TVA), din care doar spitalul repre-
zintă 1.759.377.811,86 lei (cu TVA). 
Suprafață totală a terenului pe care va fi 

realizat proiectul este de 120.000 metri 
pătrați (12 hectare). Regimul maxim de 
înălțime al construcțiilor va fi de 8 nive-
luri (înălțimea maximă: 30 de metri), 
acestea având o suprafață construită to-
tală de 24.525,07 metri pătrați. 
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A fost emis „certificatul de 
naștere” al Institutului Regional 

de Medicină Cardiovasculară Iași!

Informația de 
MIROSLAVA

SEPTEMBRIE 2022 Numărul 56 Tiraj 6.000 exemplare

Acord istoric pentru 
mobilitatea urbană din 

Comuna Miroslava 
Servicii Publice Miroslava și 

ATP Group au semnat un acord 
onorific pentru mobilitatea urbană. 
Colaborarea între cele două părți 
face parte din conceptul Smart Vil-
lage și implică asigurarea de servicii 
de transport cu autobuze electrice 
de către firma ATP Motors. 

Consultare publică pe tema 
sensurilor unice din satul 

Valea Adâncă 
Joi, 25 august, la Sala de Sport 

Miroslava, primăria a organizat o 
consultare publică privind etapa I a 
proiectului „Semnalizare rutieră în 
Valea Adâncă, Comuna Miroslava”. 
Proiectul este avizat de Poliția 
Rutieră și are la bază un studiu de 
circulație privind organizarea trafi-
cului auto și pietonal în satul Valea 
Adâncă, realizat de specialiști din 
cadrul Universității Tehnice „Gheor -
ghe Asachi”. 

Zilele Comunei Miroslava, 
eveniment ajuns la  

cea de-a VIII-a ediție 
În perioada 8-10 septembrie a 

avut loc a opta ediție a Zilelor Co-
munei Miroslava. Grație implicării 
mediului privat, este primul an în 
care zilele comunei nu au fost 
susținute financiar de către 
primărie. Timp de trei zile pe scena 
din Balciu au urcat atât artiști locali, 
cât și vedete cunoscute la nivel 
național.
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Prințesa Olga Sturdza, descendentă a 
două mari familii boierești din Moldova, a 
fost una dintre cele mai mari personalități fe-
minine pe care le-a dat România. Numită și 
„mama orfanilor de război”, ea a fost prin-
cipala colaboratoare a Reginei Maria în sus-
ţinerea „frontului de acasă” în Primul Război 
Mondial. La palatul de la Miroslava a pus 
bazele primului orfelinat care a îngrijit copiii 

rămași fără părinți din cauza conflagrației. 
Pe parcursul a două decenii a hrănit, cazat și 
educat 340.000 de copii, reușind să salveze 
destinul unei generații. Pe 27 septembrie s-
au împlinit 138 de ani de la nașterea sa. În 
numărul din această lună vă prezentăm o 
scurtă biografie a prințesei. 
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IN MEMORIAM 

Prințesa Olga Sturdza, 
„mama orfanilor  

de război” 
138 de ani de la naștere
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În luna august 2022, la 
Oficiul de Stare Civilă al 
Comunei Miroslava au 
fost înregistrate patru 
certificate de naștere, 
26 certificate de 
căsătorie și zece 
certificate de deces. 

Nașteri 
l Dumitrașcu Anastasia-Elena 
l Dosiciuc Robert-Alexandru 
l Simon Matei-Andreas 
l Isac Aida-Nicoleta 

Căsătorii 
l Lupașcu Alexandru și 

Pașcanu Mădălina-Elena 
l Popescu Dumitru și Pricop 

Nicoleta 
l Pârțac Cristian și Iacob 

Mădălina-Andreea 
l Munteanu Dragoș-Ionuț și 

Mandache Mădălina-Diana 

l Popa Florin și Popa 
Manuela 

l Vaschim Ștefan-Constantin 
și Coșan Elena-Mirela 

l Traverso Marco și Huțanu 
Cristina-Irina 

l Bejenaru Marian-Silviu și 
Plămădeală Cătălina-
Gabriela 

l David Andrei-Ionuț și 
Butnaru Andreea-Gabriela 

l Suflet Romulus-Costel și 
Irofte Lăcrămioara 

l Holbură Ștefan și Sîrbu 
Mădălina-Daniela 

l Gavriluță Vyly-Marius și 
Corbeanu Ancuța 

l Mocanu Eugen și Vizitiu 
Dana-Iuliana 

l Coșuță Daniel-Petronel și 
Gogu Cristina 

l Lazăr Paul și Petrică Corina 
l Gâdei Mihai și Fortuna 

Alina 
l Sîrbu Petru și Andrei Elena-

Diana 
l Prisacaru Constantin-Marius 

și Vasile Ionela-Alina 

l Lazăr Ion și Damian Ana-
Maria 

l Pușcă Andrei și Spiridon 
Andreea-Elena 

l Țurcanu Alexandru și Mihai 
Elisabeta 

l Rusu Marian-Ștefan și 
Petrișor Beatrice-Andreea 

l Gavril Ovidiu-Ștefan și 
Dănilă Mădălina-Irina 

l Ceobanu Eduard-Gabriel și 
Păltinel Alexandra-Gabriela 

l Grecu Neculai și Tudose 
Ionela 

l Laux Helmut și Chiriac 
Maria-Somna 

Decese 
l Nastasă Gheorghe – 1930 
l Corbu Ioan – 1949 
l Roșu Geta – 1957 
l Neamțu Aurica – 1949 
l Isari Gheorghi – 1931 
l Jean Maria – 1930 
 lCălin Mihail – 1943 
l Ernilă Cristina – 1981 
l Mocanu Lucica – 1965 
l Ursu Mihai-Leon - 1964

Reunit în ședință ordinară în 
ziua de 24 august 2022, Consiliul 
Local al Comunei Miroslava a 
votat și aprobat următoarele 
normative locale: 

l Hotărârea nr.201 privind aprobarea 
constituirii unui drept de superficie 
în favoarea S.C. PRINTCO S.R.L. și 
S.C. PCP FUTURE INVESTMENT 
S.R.L. asupra terenurilor identificate 
cu numere cadastrale:  92031, 94110 
și 96372 aparținând domeniului pri-
vat al comunei Miroslava, județul 
Iași, pentru amenajarea unui acces la 
nivelul sensului giratoriu de la 
intersecția cu str. Basarabia, sat 
Brătuleni, comuna Miroslava, pe VO 
DN 28D. 

l Hotărârea nr.202 privind aprobarea 
vânzării și a prețului de vânzare a 
terenului în suprafață de 2500 m.p., 
identificat cu număr cadastral 68544, 
tarlaua 54, intabulat în Cartea 
Funciară nr.68544 Miroslava, 
aparținând domeniului privat al co-
munei, situat în intravilan sat 
Miroslava, str. Neculai Zaharia nr. 1, 
comuna Miroslava, județul Iași, către 
APOPI ALEXANDRU. 

l Hotărârea nr.203 privind de-
semnarea reprezentanţilor Consiliu-
lui Local Miroslava, județul Iași în 
Consiliul de Administraţie al Școlii 
Gimnaziale ”Colonel Constantin 
Langa” - sat Miroslava în anul școlar 
2022-2023. 

l Hotărârea nr.204 privind modifi-
carea, completarea și actualizarea 
domeniului privat al comunei 
Miroslava-Anexa nr.1 la Hotărârea 
Consiliului Local al comunei Miro -
slava, județul Iași nr.12/27.01.2022, 
în sensul trecerii în domeniul privat 
al comunei Miroslava a unor 
suprafețe de teren. 

l Hotărârea nr.205 privind de-
semnarea reprezentantului Consiliu-
lui Local Miroslava, județul Iași în 
Consiliul de Administraţie al Liceu-
lui Tehnologic Agricol ”Mihail 
Kogălniceanu”-sat Miroslava în anul 
școlar 2022-2023. 

l Hotărârea nr.206 privind trecerea în 
domeniul public al Unității Adminis-
trativ-Teritorială comuna Miroslava, 
județul Iași a unor elemente de iden-
tificare topo-cadastrale privind imo-
bilul cu denumirea ”Pășune sat Cor -
neşti”. 

l Hotărârea nr.207 privind aprobarea 
achiziționării de către Unitatea Ad-
ministrativ-Teritorială comuna 
Miroslava, județul Iași a serviciilor 
de consultanță juridică pentru con-
tractarea unui credit în limita gradu-
lui de îndatorare. 

l Hotărârea nr.208 privind stabilirea 
datei privind organizarea și 
desfășurarea evenimentului ”Zilele 
Comunei Miroslava”, în anul 2022, 
precum și aprobarea încheirii Acor-
dului de parteneriat între Unitatea 
Administrativ-Teritorială comuna 
Miroslava și Asociația pentru cul -
tură, educație, tineret și sport Știința 
Miroslava, în vederea susținerii fi-
nanciare a evenimentului. 

l Hotărârea nr.209 privind aprobarea 
Regulamentului privind îndrumarea, 
coordonarea și controlul asociațiilor 
de proprietari/locatari din comuna 
Miroslava, județul Iași și atestarea 
administratorilor de condominii per-
soane fizice. 

l Hotărârea nr.210 privind de-
semnarea reprezentanţilor Consiliu-
lui Local Miroslava, județul Iași în 
Consiliul de Administraţie al Școlii 

Gimnaziale ”Dimitrie Anghel” - sat 
Cornești în anul școlar  2022-2023. 

l Hotărârea nr.211 privind aprobarea 
actualizării Programului anual al 
achizițiilor publice, precum și a 
modificării, completării și 
actualizării Anexei privind achizițiile 
directe la Programul anual al 
achizițiilor publice pentru anul 2022, 
aprobate prin Hotărârea Consiliului 
Local al comunei Miroslava 
nr.290/21.12.2021. 

l Hotărârea nr.212 privind modifi-
carea și completarea art.2 punctul 
nr.1 și punctul nr.2 din Hotărârea 
Consiliului Local al comunei 
Miroslava nr.192/31.08.2021 privind 
aprobarea Studiului de fezabilitate 
nr.DRU-04-2021 și a indicatorilor 
tehnico–economici ai obiectivului de 
investiție: “ÎNFIINȚARE SENS GI-
RATORIU ÎN SATUL VORO -
VEȘTI, LA INTERSECȚIA STRĂ -
ZILOR PROF. DUMITRU PRICOP, 
PRINCIPALĂ, MILITARI ȘI ION 
NECULCE” în vederea declanșării 
procedurii de expropriere pentru 
cauză de utilitate publică. 

l Hotărârea nr.213 privind modifi-
carea și completarea art.2 punctul 
nr.1 și punctul nr.2 din Hotărârea 
Consiliului Local al comunei 
Miroslava nr.194/31.08.2021 privind 
aprobarea Studiului de fezabilitate 
nr. DRU-03-2021 și a indicatorilor 
tehnico – economici ai obiectivului 

de investiție “ÎNFIINȚARE SENS 
GIRATORIU ÎN SATUL VALEA 
ADÎNCĂ, LA INTERSECȚIA 
STRĂZILOR LIVEZILOR, BAZEI, 
PRINCIPALĂ, COSTEA VODĂ ȘI 
CORNEȘTI” în vederea declanșării 
procedurii de expropriere pentru 
cauză de utilitate publică. 

l Hotărârea nr.214 privind aprobarea 
vânzării fără licitație publică deschisă 
și a prețului de vânzare pentru terenul 
în suprafață de 500 m.p., identificat cu 
număr cadastral 77324, tarlaua 72, 
intabulat în Cartea Funciară nr. 77324 
Miroslava, aparținând domeniului pri-
vat al comunei, situat conform Planului 
Urbanistic General în intravilan locali-
tatea Cornești, str. Ciprian Porumbescu 
nr. 25B, comuna Miroslava, județul Iași 
către Zară Constantin-Claudiu. 

l Hotărârea nr.215 privind rectifi-
carea Bugetului de venituri și cheltu-
ieli pe anul 2022 la nivelul Unității 
Administrativ-Teritorială comuna 
Miroslava, judeţul Iaşi. 

l Hotărârea nr.216 privind modifi-
carea și completarea Hotărârii Con-
siliului Local al comunei Miroslava 
nr.108/14.04.2022 privind aprobarea 
documentației tehnico-economice 
(faza Notă de fundamentare) și a in-
dicatorilor tehnico-economici pentru 
proiectul: „Digitalizarea în format 
GIS a documentelor de amenajare a 
teritoriului și urbanism în comuna 
Miroslava, județul Iași”.

Hotărâri ale Consiliului Local al Comunei Miroslava din luna august 2022

Datele înregistrate la Oficiul de Stare Civilă în luna august 2022
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Primăria Comunei Miroslava a emis 
autorizația de construire pentru Institutul 
Regional de Medicină Cardiovasculară Iași. 
La conferința de presă organizată în acest 
sens au participat primarul Dan Niță, prof. 
dr. univ. Grigore Tinică, managerul Institu-
tului de Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. 
George I. M. Georgescu” Iași, și Costel 
Alexe, președintele Consiliului Județean 
Iași. „Am semnat autorizația de construire 
a Institutului Regional de Medicină Car-
diovasculară Iași, document care repre-
zintă certificatul de naștere al proiectului. 
Numit și Spitalul Viitorului sau Institutul 
Inimii, acest obiectiv va fi construit pe raza 
satului Brătuleni, având ieșire la șoseaua 
de centură. Ulterior vor fi construite un 
centru de cercetare, în parteneriat cu Uni-
versitatea de Medicină și Farmacie «Gri-
gore T. Popa», un hotel pentru personalul 
medical, un hotel pentru familiile 
pacienților și o grădiniță. Locuitorii între-
gii regiuni a Moldovei au nevoie de acest 
spital. Este vorba despre mii de pacienți 
anual, inclusiv copii născuți cu malformații 
cardiace, pentru care singura șansă la 
viață este plecarea la o clinică în străină-
tate”, a declarat primarul Dan Niță. 

În discursul său, președintele Consiliului 
Județean a făcut un scurt istoric al proiec-
tului, precizând care vor fi etapele urmă-
toare. Astfel, licitația de proiectare și 
execuție a lucrărilor va fi realizată cu o 
clauză suspensivă (ordinul de începere a lu-
crărilor va fi emis în funcție de asigurarea 
sursei de finanțare), scopul fiind de a 
câștiga timp în implementarea proiectului. 
„În prezent România ocupă locul trei în 
Europa în ceea ce privește numărul dece-

selor cauzate de bolile cardiovasculare. În 
Moldova avem o densitate de circa 45.000 
de locuitori la un pat de spital, în restul 
țării fiind 13.000 de locuitori. Nu facem 
decât să cerem ce ni se cuvine, iar statul 
român ar fi trebuit să gândească și să facă 
toate diligențele necesare prioritizării în 
domeniul sănătății. Astăzi Consiliul 
Județean are un parteneriat solid cu Pri-
măria Comunei Miroslava și Institutului de 
Boli Cardiovasculare. În aproape un an, 
împreună am reușit să avem un parteneriat 
cu Ministerul Sănătății, am realizat studiul 
de fezabilitate, iar acum avem emisă 
autorizația de construire. Dacă am fi fost 
în aceeași formulă, iar statul român ar fi 

dat posibilitatea Județului Iași să facă Spi-
talul Regional de Urgență, ar fi durat șapte 
ani să avem un studiu de fezabilitate? Cu 
siguranță că nu. De aceea trebuie să mer-
gem mai departe cu diligențele, în echipă. 
Nu este normal ca pacienții noștri să 
meargă la București sau în vestul țării pen-
tru a se trata”, a afirmat Costel Alexe. 

Proiectul a fost demarat în urmă cu apro-
ximativ 15 ani, inițiatorul fiind prof. dr. 
univ. Grigore Tinică. Managerul Institutului 
de Boli Cardiovasculare a menționat că vii-
toarea unitate medicală va avea 27 de secții 
și compartimente, din care șapte vor fi în 
premieră pentru România. „Îmi exprim 
satisfacția că acest proiect își urmează cur-

sul firesc. Practic, prin emiterea acestei 
autorizații s-a dat startul următoarei etape, 
adică cea a licitației pentru realizarea pro-
iectului tehnic și a lucrărilor. Consiliul 
Județean lucrează deja la caietul de sar-
cini, iar anul viitor am putea ajunge în faza 
de adjudecare a licitației. Comparativ cu 
celelalte proiecte din țară, acest lucru ne 
plasează destul de în față. Chiar dacă noi 
am pornit mai târziu decât ceilalți 
aplicanți, grație echipelor de la Primăria 
Comunei Miroslava și Consiliul Județean, 
lucrurile au mers mai repede decât în alte 
zone ale țării. Acest lucru a fost observat și 
de domnul ministru al Sănătății, care s-a 
convins că este un proiect necesar. Toto-
dată, ministrul Fondurilor Europene ne-a 
asigurat că acest proiect este pe drumul cel 
bun”, a spus acesta.  

La eveniment au mai participat Marius 
Dangă, vicepreședinte al Consiliului 
Județean, Andrei Cazacu, administratorul 
public al Județului Iași, consilieri județeni 
și consilieri locali ai Comunei Miroslava. 

Detalii despre Institutul 
Regional de Medicină 
Cardiovasculară Iași 

Valoarea totală a proiectului este 
2.774.481.567,35 lei (cu TVA), din care 
doar spitalul reprezintă 1.759.377.811,86 
lei (cu TVA). Suprafață totală a terenului pe 
care va fi realizat proiectul este de 120.000 
metri pătrați (12 hectare). Regimul maxim 
de înălțime al construcțiilor va fi de 8 nive-
luri (înălțimea maximă: 30 de metri), aces-
tea având o suprafață construită totală de 
24.525,07 metri pătrați.

A fost emis „certificatul de naștere” al Institutului 
Regional de Medicină Cardiovasculară Iași!

Primăria Comunei Miroslava va înființa un centru 
de colectare prin aport voluntar (CAV) a deșeurilor. 
Proiectul a fost depus astăzi spre finanțare prin Planul 
Național de Redresare și Reziliență, valoarea totală 
a investiției fiind estimată la 3,83 milioane lei, fără 
TVA. Consiliul Local al Comunei Miroslava a apro-
bat hotărârea privind aprobarea notei de fundamen-
tare și a indicatorilor tehnico-economici aferenți 
obiectivului de investiții în cadrul unei ședințe care 
a avut loc miercuri, 21 septembrie. 

CAV Miroslava va deservi întreaga comună și va 
asigura colectarea separată a deșeurilor care nu pot 
fi colectate în sistem „door-to-door”, respectiv 
deșeuri reciclabile și biodeșeuri care nu pot fi colec-
tate în pubelele individuale, precum și fluxurile spe-
ciale de deșeuri (deșeuri voluminoase, deșeuri textile, 
deșeuri din lemn, mobilier, deșeuri din anvelope, 
deșeuri de echipamente electrice și electronice, ba-
terii uzate, deșeuri periculoase, deșeuri de cadavre 
animale, deșeuri de gradină, deșeuri din construcții 
și demolări).  

Obiectivul urmează a fi implementat în aproxima-
tiv doi ani și va fi construit pe un teren cu o suprafață 
de 2.419,2 metri pătrați, situat în extravilanul satului 
Valea Adâncă (în zona padocului). Amplasamentul 
se încadrează în criteriile legale privind distanța, pre-
cum și celelalte prevederi ale Ordinului Ministrului 
Sănătății nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de 
igienă și sănătate publică privind mediul de viață al 
populației, cu modificările și completările ulterioare. 

Înființarea CAV Miroslava va consta în lucrări 
precum platformă carosabilă pentru amplasarea con-
tainerelor de tip ab-roll pentru deșeuri și circulația 
autoturismelor cetățenilor care aduc deșeuri, respec-
tiv a camioanelor (cap tractor) care aduc/ridică con-
tainerele de mai sus; platformă betonată pentru am-
plasarea containerelor de tip baracă; canalizare pen-
tru colectarea apelor pluviale; zonă verde cu gazon 
și plantație perimetrală de protecție; copertină pe 
structură metalică ușoară pentru protecția containe-
relor deschise; împrejmuire a amplasamentului cu 

gard din panouri bordurate prinse pe stâlpi rectangu-
lari din oțel, cu poartă de acces culisantă (acționare 
manuală); în zona de acces principal se va monta un 
cântar carosabil pentru camioane (cap-tractor) etc. 

Dotările CAV Miroslava 
La capitolul dotări sunt incluse următoarele: 

l container de tip baracă pentru administrație - su-
praveghere, prevăzut cu un mic depozit de scule 
și două grupuri sanitare, unul pentru angajatul 
platformei, altul pentru cetățenii care aduc 
deșeuri; 

l container de tip baracă, frigorific, pentru cadavre 
de animale mici de casă (pisici, câini, păsări); 

l container de tip baracă pentru colectarea de 
deșeuri periculoase (vopsele, bidoane de vopsele 
sau diluanți, medicamente expirate, baterii); 

l trei containere prevăzute cu presă pentru colecta-
rea deșeurilor de hârtie/carton, plastic, respectiv 
textile; 

l trei containere închise și acoperite de tip walk-in, 
pentru colectarea deșeurilor electrice/electronice, 
a celor de uz casnic (electrice mari - frigidere, te-
levizoare etc.) și a celor de mobilier din lemn; 

l două containere de tip SKIP deschise, pentru 
deșeuri de sticlă - geam, respectiv 
sticle/borcane/recipiente; 

l trei containere deschise, înalte, de tip ab-roll pen-
tru anvelope, deșeuri metalice, deșeuri de 
curte/grădină (crengi, frunze etc); 

l trei containere deschise, joase, de tip ab-roll pen-
tru deșeuri din construcții, moloz; 

l separator de hidrocarburi pentru toată platforma 
carosabilă; 

l două scări mobile metalice (oțel zincat) pentru 
descărcarea deșeurilor în containerele deschise în-
alte; 

l stâlpi de iluminat și camere supraveghere (opt 
bucăți). 

În cadrul ședinței Consiliului 
Local al Comunei Miroslava de 
miercuri, 14 septembrie, a fost adop-
tată o hotărâre de trecere în domeniul 
public al județului a Palatului Stur-
dza. Imobilul are trei nivele (P+2), 
parterul având o suprafață utilă de 
343,23 metri pătrați și o terasă de 
64,20 metri pătrați, etajul I o 
suprafață construită de 317,45 metri 
pătrați și o terasă de 64,20 metri 
pătrați, iar etajul II o suprafață utilă 
de 64,49 metri pătrați. 

De-a lungul timpului clădirea a 
avut mai mulți proprietari. La 24 oc-
tombrie 1831 în ea a fost înființat In-
stitutul de Educație pentru Fiii de 
Nobili (care a funcționat până în anul 
1834). Printre absolvenții primei 
promoții s-a numărat inclusiv diplo-
matul și omul politic Mihail Kogăl-
niceanu. La începutul secolului tre-
cut, palatul s-a aflat în proprietatea 
principesei Olga Sturdza, fiica prin-

cipelui Alexandru Mavrocordat și a 
Luciei Cantacuzino-Pașcanu. În fe-
bruarie 1917, aceasta a înființat în 
imobil Orfelinatul „Principesa Olga 
M. Sturdza”. După Primul Război 
Mondial în palat a funcționat Școala 
Superioară de Agricultură de la Mi-
roslava. După venirea comunismu-
lui, principesa a donat statului pala-
tul, terenul agricol, parcurile și toate 
dependințele, acestea devenind pro-
prietatea Școlii Agricole. În septem-
brie 1974, unitatea de învățământ s-
a transformat în Liceul Agroindus-
trial Miroslava, în prezent Liceul 
Tehnologic Agricol „Mihail Kogăl-
niceanu”. Din acest an Palatul Stur-
dza este inclus în Ruta Cultural-Tu-
ristică a Patrimoniului Muzeal din 
România. 

Consiliul Județean Iași a aprobat 
trecerea Palatului Sturdza în dome-
niul public al județului în ședința de 
luni, 26 septembrie.

Centru de colectare prin aport voluntar a 
deșeurilor în zona Valea Adâncă

Consiliul Județean Iași va reabilita 
și consolida Palatul Sturdza
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Prințesa Olga Sturdza, 
descendentă a două mari familii 
boierești din Moldova, a fost una 
dintre cele mai mari personalități 
feminine pe care le-a dat România. 
Numită și „mama orfanilor de 
război”, ea a fost principala 
colaboratoare a Reginei Maria în 
susţinerea „frontului de acasă” în 
Primul Război Mondial. La palatul 
de la Miroslava a pus bazele 
primului orfelinat care a îngrijit 
copiii rămași fără părinți din cauza 
conflagrației. Pe parcursul a două 
decenii a hrănit, cazat și educat 
340.000 de copii, reușind să salveze 
destinul unei generații. Pe 27 
septembrie s-au împlinit 138 de ani 
de la nașterea sa. 
În numărul din această lună vă 
prezentăm o scurtă biografie a 
prințesei, materialul fiind realizat cu 
sprijinul prof. Dumitru Constantin 
(Dan) Bunea, fost director al 
Liceului Tehnologic Agricol „Mihail 
Kogălniceanu” Miroslava. 

Fiică a principelui Alexandru Mavrocordat 
și a Luciei Cantacuzino-Pașcanu, prințesa 
Olga Sturdza s-a născut în data de 27 septem-
brie 1884, la ora 9.30, în palatul aflat pe moşia 
primită ca zestre de mama sa în satul Popești 
din comuna omonimă. În 1900 părinții săi 
divorțează, principesa urmând să locuiască cu 
mama, iar tatăl alegând să trăiască pe moşia 
de la Miroslava. Despre perioada copilăriei 
sale se cunosc mai puține lucruri. Prof. Dan 
Bunea afirmă că familia a investit mulți bani 
în educația tinerei prințese: „Cu siguranță a 
crescut cu bonă străină. Acest lucru înseamnă 
că știa cel puțin o limbă străină. Familia 
deținea multe obiecte de artă și o bibliotecă 
valoroasă. Totodată, făcea des excursii în 
afara țării, Olga Sturdza participând la cel 
puțin două dintre acestea, în 1900 și 1902”. 
Omul politic Constantin Argetoianu o cunos-
cuse la Viena, descriind-o astfel: „Fată fru-
moasă, viguroasă și arătoasă, cu doi ochi 
negri care sfredeleau, emancipată (călătorea 
singură, lucru neobișnuit) și inteligentă. Plină 
de farmec și cetită”. În martie 1907, Alexan-
dru Mavrocordat moare, lăsând o moștenire de 
circa trei milioane de lei, dintre care doar pa-

latul de la Miroslava valora peste 150.000 de 
lei. Un an mai târziu prințesa se căsătorește cu 
Mihail Sturdza. Soțul Olgăi Sturdza se năs-
cuse la Dieppe (Franța), unde bunicul său, 
domnitor al Moldovei între 1834 și 1849, 
cumpărase un castel. 

Beneficiind de posibilităţile financiare ale 
familiei, prințesa şi-a dedicat tinereţea artei. A 
studiat pictura şi sculptura la Berlin, Dresda şi 
Paris, fiind elevă a celebrilor sculptori Ernest 
Henri Dubois și Auguste Rodin. Studiile au 
dat rod repede, în 1909 reușind să aibă o primă 
expoziţie de sculptură la Salonul de la Paris, 
apreciată de critici. Primul atelier l-a avut la 
Dieppe, apoi, în 1910, a deschis un atelier la 
Iaşi, pe strada Carol, unde lucra cu dalta şi cio-
canul în piatră sau marmură. Susținătoare a 
mișcării feministe din Moldova, în același an 
devine președintele filialei ieșene a Societății 
Ortodoxe Naționale a Femeilor Române 
(SONFR). În aprilie 1914 se alătură Adelei 
Xenopol şi altor doamne moldovene pentru o 
petiţie adresată corpurilor legiuitoare ale Ro-
mâniei din partea Ligii Femeilor Române de 
la Iaşi. Cereau drept de vot pentru femei 
(„măcar pentru comunale”). Petiţia a fost în-
aintată prin scriitorul Ioan Alexandru Bră-
tescu-Voineşti, atunci deputat de Iaşi. 

Principala colaboratoare a 
Reginei Maria în susţinerea 

„Frontului de acasă” 
Odată cu începerea Primului Război Mon-

dial, viața Olgăi Sturdza s-a schimbat radical. 
Numele său se va lega de cel al Societății Or-
todoxe Naţionale a Femeilor Române (pe care 
a condus-o între 1916 și 1918) și, mai ales, de 
cel al Societății „Ocrotirea Orfanilor din Răz-
boi” (pe care a condus-o între 1916 și 1936), 
devenind una dintre principalele persoane care 
a susținut efortul de război, în special prin în-
grijirea răniţilor şi orfanilor de război, invali-
zilor şi bătrânilor. 

După ce în 1910 devenise președintele fi-
lialei ieșene a SONFR, organism aflat sub au-
toritatea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe 
Române, la 9 noiembrie 1916, cu puțin timp 
înainte de capitularea capitalei, primește șefia 
întregii SONFR. Printre principalele activități 
ale Societății s-au numărat îngrijirea răniților 
de pe front și strângerea de fonduri pentru spi-
tale. Olga Sturdza a sprijinit-o pe Regina 
Maria la fondarea unui comitet pentru ajuto-
rarea refugiaţilor, fiind numită preşedintă. De 
altfel, în 1916, când ţara a intrat în război, 
principesa s-a implicat în primele subscripţii 
publice pentru „Frontul de acasă”. Scopul era 
ajutorarea copiilor, refugiaţilor şi invalizilor, 
în acea perioadă deschizându-se mai multe 
centre la mănăstirile Neamţului şi în oraşele 
Moldovei. Poate cel mai important proiect 
inițiat de Olga Sturdza ca președinte al 
SONFR a fost construirea mausoleului închi-
nat memoriei militarilor români căzuți în bă-
tălia de la Mărășești. În paralel, din cauza nu-
mărului mare de orfani de război, lansează So-
cietatea „Ocrotirea Orfanilor din Război” 
(SOOR), iar în septembrie 1916, din iniţiativa 
ei şi sub patronajul Reginei Maria, la Iași a 
fost construit primul cămin pentru orfanii de 
război. „Nu există chemare mai sfântă pentru 
noi şi mai mişcătoare decât glasul morţilor 
căzuţi pentru patrie. Acestei porunci a mor-
mintelor dăm ascultare când ne devotăm co-
piilor rămaşi”, spunea Olga Sturdza. 

Palatul din Miroslava - primul 
orfelinat din România dedicat 

orfanilor de război 
În aceeași perioadă, la palatul de la Miro-

slava punea bazele primului orfelinat pentru 

orfanii ai căror părinţii au murit în război, in-
titulat Orfelinatul „Principesa Olga M. Stur-
dza”. Inițiativa a venit ca urmare a faptului că 
după primul an de război în România erau zeci 

de mii de copii în această situație. În decem-
brie 1916 noua instituție va fi recunoscută de 
către stat, fiind deschis în mod oficial în fe-
bruarie 1917. La 6 mai 1918 a avut loc prima 

138 de ani d

Prințesa Olga Sturdza, „m
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adunare a SOOR, unde Olga Sturdza, în cali-
tate de președintă, a expus rezultatele obținute, 
precum constituirea de filiale la București, 
Craiova și Chișinău, înființarea și întreținerea 
a 14 orfelinate în Moldova, asistența la domi-
ciliu a 23.250 de orfani, cu hrană, îmbrăcă-
minte, lemne și bani. „Societatea a înființat, 
din punct de vedere național, cea dintâi 
organizație de asistență, contopind într-o 
acțiune comună elemente din toate provinciile 
alipite, împreună cu vechiul Regat”, spunea 
principesa Olga Sturdza la această adunare. 

Tot în 1918, la Miroslava va fi deschisă o 
școală primară, iar în septembrie 1919 o 
Școală superioară pentru agricultură, înzes-
trată cu mult teren arabil. „Acolo copiii locu-
iau, primeau mâncare și aveau acces la 
educație. În doar câteva luni a reușit să 
înființeze astfel de orfelinate în toată Româ-
nia, inclusiv în zona Ardealului și a Basara-
biei. Nu se făceau discriminări legate de etnie 
sau religie. Tinerii erau ajutați să învețe di-
verse meserii: morari, cofetari, cizmari, 
țesătoare, strungari, frezori, tâmplari, electri-
cieni etc. Cei mai buni erau susținuți și ajun-
geau inclusiv la școlile de muzică sau la 
facultățile de Drept sau Medicină”, a spus 
Dan Bunea. 

În 1919 cumpără fostul Palat Sturdza din 
Copou, clădire în care începând cu 1940 a 
funcționat Liceul Ortodox de Fete, iar după 
Revoluție TVR Iași (în prezent Şcoala „Var-
laam Mitropolitul” a Mitropoliei Moldovei şi 
Bucovinei). 

Anul următor, Olga Sturdza cumpără, pen-
tru suma de 650.000 de lei, via Daniel de la 
Copou, fostă proprietate a domnitorului Ioniţă 
Sandu Sturdza. În clădirile reparate de pe te-
renul achiziţionat se înfiinţează Şcoala de În-
dreptare Copou Iași, prima şcoală de corecție 
din România („școală de îndreptare pentru or-
fanii vicioşi”). În prezent acolo funcționează 
Colegiul Agricol și de Industrie Alimentară 
„Vasile Adamachi”. „După război prințesa a 
cumpărat multe dintre clădirile puse la 
dispoziția Societății de aristocrați sau negus-
tori mai înstăriți. Pe unele le-a reabilitat, în 
plus a construit și dotat unele noi. Printre 
acestea s-au numărat Școala Normală «Mi-
hail Sturdza», actualul Colegiu Pedagogic 
«Vasile Lupu», și Liceul Internat, actualul Co-
legiu Național «Costache Negruzzi»”, a mai 
precizat Dan Bunea. 

La 27 și 28 ianuarie 1920, în sala Teatrului 
Național București, are loc congresul SOOR, 
cu participarea Regelui Ferdinand și a Reginei 
Maria, a Mitropolitului Primat, Miron Cristea 
(președinte de onoare al societății), Nicolae 
Iorga, președintele Camerei Deputaților, a re-
prezentantelor SOOR din Ardeal etc. Princi-
pesa a amintit de cele 57 de orfelinate ale 
societății pe regiuni: Iași (25), București (21), 
Craiova (2), Chișinău (3), Cernăuți (2), Sibiu 
(4), iar altele erau în proces de organizare. 
Olga Sturdza a prezentat dezvoltarea acestei 
instituții, amintind și de congresele societății 
din 15-16 mai 1921 de la Cluj-Napoca și din 
25-26 iunie 1922 de la Iași, de organizarea de 
noi orfelinate și în alte regiuni: Cernăuți (6), 
Constanța (3), Timișoara (3) și Cluj-Napoca 
(4). În 1923, SOOR întreținea 96 orfelinate și 
9 sanatorii și spitale, precum și grădinițe și 
școli (de agricultură, de meserii, normale, in-
dustriale pentru fete) pentru educația orfani-
lor. 

SOOR a funcţionat până în 1935, când ul-
timul orfan de război a ajuns la majorat, toate 
căminele şi proprietăţile societăţii fiind cedate 
Ministerului Sănătăţii, darea de seamă arătând 
o activitate intensă de 20 de ani. Ultimele do-
cumente au fost înregistrate în 1936, dar mulți 
dintre acești copii au fost susținuți și după 
acest an. „Cu ajutorul statului și a donațiilor 
au fost preluați 340.000 de copii, unii aproape 

bebeluși, și sprijiniți până la terminarea liceu-
lui sau chiar a facultății. Societatea «Ocroti-
rea Orfanilor din Război» este considerată 
prima instituție descentralizată din România, 
în sensul că cele peste 80 de filiale și subfiliale 
se conduceau singure. Conducerea centrală se 
ocupa doar de banii care veneau de la Guvern 
și de banii obținuți din sponsorizări. Societa-
tea avea un compartiment juridic care se 
ocupa cu protejarea patrimoniului orfanilor, 
iar la majorat fiecare copil primea propri -
etățile care îi reveneau”, mai spune acesta. 

De la salvatoarea unei generații 
la persona non grata 

Acţiunile sale de binefacere au continuat şi 
în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. 
Olga Sturdza a fost rugată de generalul Ion 
Antonescu să preia din nou SOOR, dar aceasta 
a refuzat din cauza vârstei. Nu s-a retras total, 
continuând să ofere din resursele sale celor 
aflați în nevoie, în special în Județele Iași și 
Neamț, unde avea moșii. Activități asemănă-
toare a desfășurat și pentru spitalele de răniți. 
Rând pe rând, în timpul Reformei agrare îi 
sunt confiscate proprietăţile, reușind să trimită 
la Dieppe doar argintăria, biblioteca și unele 
obiecte de preț ale familiei. „Scriitorul și ga-
zetarul Aurel Leon mi-a spus că înainte de a i 
se confisca palatul din Copou, Olga Sturdza a 
ascuns în beci o parte dintre operele sale. Ar 
fi fost inclusiv machetele după care realiza 
sculpturile. În 1946 donează statului român 
Palatul de la Miroslava și cele 20 de hectare 
de teren de la liceu. Dacă nu le-ar fi donat, 
oricum ar fi fost confiscate de comuniști”, 
susține Dan Bunea. Prințesa este nevoită se se 
mute la casa de la Hangu, de unde în anul 
1948 este alungată, fiind nevoită să plece îm-
preună cu Ileana Manu-Sturdza, văduva fiului 
său Dimitrie, și cu nepoții, în casa din Bucu-

reşti. După confiscarea și a proprietății din ca-
pitală, se mută într-o căsuţă cu două camere 
din cartierul Crucea de Piatră. „Când mai 
venea la Iași stătea în demisolul casei unui 
fost elev de la Miroslava. Tot el îi dădea și de 
mâncare”, susține prof. Dan Bunea.  

Cu ajutorul relațiilor externe, în timpul foa-
metei a reușit să aducă mai multe trenuri cu 
alimente pentru zona Moldovei. În aceeași pe-
rioadă, în zona Iași-Neamț a înființat cantine 
populare cu produse de pe moșiile ei sau aduse 
din străinătate. „A salvat la propriu mii sau 
poate zeci de mii de oameni de la foame. Prin-
tre donații se numărau inclusiv haine, dar și 
lemne pentru încălzirea pe timp de iarnă. 
Aceste lucruri au supărat-o foarte tare pe Ana 
Pauker, care i-a devenit dușman și care a sti-
mulat ritmul în care i s-au confiscat propri -
etățile. De altfel, de pe moșiile Olgăi Sturdza 
a fost tăiată o cantitate de circa 300.000 de 
metri cubi de lemn, care a fost trimisă în URSS 
în contul plății datoriilor de război”, adaugă 
fostul director al liceului miroslăvean. În 
1953, împreună cu nora sa, este arestată, sub 
învinuirea că ar fi comercializat lemne de pe 
fosta proprietate de la Hangu. Sunt închise la 
penitenciarele Mislea și Jilava, fiind eliberate 
după 9 luni. 

În 1957, în urma unor negocieri în pro-
bleme financiare între guvernul grec și cel 
român, ambelor femei li s-a permis să plece 
din România. Acest lucru a fost posibil dato-
rită intervenției cumnatului Olgăi Sturdza, am-
basadorul grec Pericles Argyropoulos, căsăto-
rit cu sora acesteia, Maria. Se stabilește la pro-
prietatea Sainte Marguerite, lângă Dieppe, cu 
fiul ei Gheorghe Mihai Sturdza și soția aces-
tuia, Margareta Sturdza (născută Kvaal). În ur-
mătorii ani acolo va realiza una dintre cele mai 
apreciate grădini botanice din Franța. Moare 
la data de 10 iulie 1971, la vârsta de 87 ani, în 
localitatea franceză fiind și înmormântată.

de la naștere 

mama orfanilor de război”

Prof. Dan Bunea: 
Pe lângă dimensiunea artistică, Olga 

Sturdza este cunoscută în plan social, unde 
a făcut o muncă formidabilă, fără egal. 
Până la Primul Război Mondial, la pala-
tele familiei sale au fost ajutați sute de 
copii singuri și văduve fără resurse mate-
riale. Nicio româncă nu a făcut pentru 
propriul neam cât a făcut Olga Sturdza. În 
mod categoric este omul care a făcut cel 
mai mult pentru salvarea copiilor din Ro-
mânia. A creat acest sistem din nimic, pen-
tru că resursele statului au fost destul de 
modeste. S-au implicat mai multe per-
soane în această activitate, dar omul care 
obținea marile sponsorizări era în primul 
rând Olga Sturdza. Martha Bibescu era 
mai cunoscută pentru partea de relații 
inter naționale, dar o femeie născută în Ro-
mânia care să fi ajutat mai mult 
amărăștenii de aici nu a existat. În plus, 
Olga Sturdza a fost o femeie de o morali-
tate perfectă, asupra căreia nu a planat ni-
ciun fel de bârfă. A fost o femeie impeca-
bilă.

Regele Ferdinand și Prințesa Olga Sturdza
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Joi, 25 august, la Sala de Sport Miroslava, pri-
măria a organizat o consultare publică privind 
etapa I a proiectului „Semnalizare rutieră în Valea 
Adâncă, Comuna Miroslava” (vezi foto sus). Pe 
lângă conducerea instituției, pentru prezentarea 
proiectului au fost invitați Bogdan Toderașcu, re-
prezentat al Inspectoratului de Poliție Județean 
Iași - Serviciul Rutier, Andrei Ionuț Donțu, lector 
în cadrul Facultății de Mecanică a Universității 
Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași, și ing. Eu-
geniu Crăciun, proiectant în cadrul SC Drum Pod 
Invest SRL. 

Dorința conducerii primăriei a fost de a purta 
un dialog bazat pe argumente. Din păcate, multe 
dintre persoanele prezente au încercat să perturbe 
evenimentul și să șicaneze participanții care 
aveau probleme punctuale. Doleanțele acestora au 
fost ascultate vineri, 26 august, primarul Dan Niță 
și viceprimarul Mihai Lisoschi având o întreve-
dere cu mai mulți locuitori din Valea Adâncă 
(zona străzii Ezăreni). Joi, 8 septembrie, primarul 
și viceprimarul au discutat cu alți locuitori din 
zona menționată (vezi foto jos), aceștia din urmă 
solicitând introducerea sensurilor unice.  

Proiect avizat de Consiliul Local și 
Poliția Rutieră 

Proiectul este avizat de Poliția Rutieră și are la 
bază un studiu de circulație privind organizarea 
traficului auto și pietonal în satul Valea Adâncă, 
realizat de specialiști din cadrul Universității Teh-

nice „Gheorghe Asachi” și coordonați de către 
conf. dr. ing. Adrian-Constantin Sachelarie. 
Documentația tehnică a fost întocmită de SC 
Drum Pod Invest SRL. Totodată, documentul a 
fost adus la cunoștină consilierilor locali în 
ședința din iunie 2021, modificările rutiere fiind 
anunțate ulterior pe site-ul instituției, www.pri-
mariamiroslava.ro, și în publicația comunei, 
Informația de Miroslava. 

Proiectul prevede instituirea regimului de sens 
unic pe: 

- strada Bazei, de la intersecția din zona Cinci 
Drumuri până la intersecția cu strada Prunilor; 

- strada Costea Vodă, de la intersecția cu strada 
Debarcaderului până la intersecția din zona Cinci 
Drumuri; 

- strada Ezăreni, de la intersecția cu strada 
Cornești până la intersecția străzilor Debarcade-
rului și Costea Vodă.

Consultare publică pe 
tema sensurilor unice din 

satul Valea Adâncă

Joi, 8 septembrie, în cadrul evenimentului de 
deschidere a Zilelor Comunei, Servicii Publice Mi-
roslava și ATP Group, reprezentată prin fondatorul 
acesteia, Mircea Cirț, au semnat un acord onorific 
pentru mobilitatea urbană. Colaborarea între cele 
două părți face parte din conceptul Smart Village și 
implică asigurarea de servicii de transport cu auto-
buze electrice de către firma ATP Motors. Se are în 
vedere asigurarea de către furnizor inclusiv a in-
frastructurii aferente autobuzelor electrice, respec-
tiv stațiile de încărcare corespunzătoare, alimenta-
rea urmând a fi efectuată cu energie produsă de 
Centrala Fotovoltaică Ciurbești. Primele autovehi-
cule vor fi asigurate până la sfârșitul anului și vor 
avea o lungime de 9,5 metri. 

În luna septembrie un autobuz ATP Buses se află 
în teste pe străzile din Miroslava. Lansat în mai 
2021, prototipul are în total 83 de locuri și o lun-
gime de 12,18 metri. În varianta de configurație 

specială, omologarea îi permite 95 de locuri. Auto-
vehiculul are o autonomie de minim 200 kilometri, 
ce poate fi extinsă până la 360 de kilometri.

Acord istoric pentru mobilitatea 
urbană din Comuna Miroslava

Pădurea Uricani, ecologizată pe ploaie 
Sâmbătă, 17 septembrie, Primăria Comunei Miroslava a or-

ganizat o acțiune de ecologizare a Pădurii Uricani. Iubitorii 
naturii au fost prezenți și activi inclusiv pe vreme ploioasă. 
Acțiunea a fost finanțată de Administratia Fondului pentru 
Mediu (prin Programul Curățăm România) și a avut avizul 
Romsilva - Direcția Silvică Iaşi și Arii Naturale Protejate Iași. 
Din fondurile obținute, primăria a pus la dispoziția 
participanților mănuși de protecție, saci menajeri și 
dezinfectanți. Evenimentul a beneficiat de sprijinul Romsilva 
- Direcția Silvică Iaşi, Probikeaddiction, Magii Padurilor și 
Codrii Iașilor. 

Centrul Educațional EVISS - primul liceu 
privat din Zona Metropolitană 

Sâmbătă, 3 septembrie, în satul Valea Adâncă a fost inau-
gurat primul liceu privat din Zona Metropolitană Iași, Centrul 
Educațional EVISS. Prezent la eveniment, viceprimarul 
Mihăiță-Costel Lisoschi a transmis un mesaj de felicitare din 
partea administrației publice locale. 

Investiția are o valoare de peste 2,5 milioane de euro și a 
fost realizată de Asociaţia Educație, Voluntariat, Implicare So-
cială și Sănătate. Centrul educațional include clase de 
învățământ antepreșcolar (creșă), preșcolar (grădiniță cu trei 
grupe: mică, mijlocie și mare), primar (clasele 0-IV), gimna-
zial (clasele V-VIII) și liceal (clasele IX-XII), la care se adaugă 
un after school. La noua instituție de învățământ vor activa 
peste două sute de elevi. 

Început de an școlar la școlile miroslăvene 
Luni, 5 septembrie, primarul Dan Niță a fost prezent la 

festivitățile de deschidere a noului an școlar. Acestea au fost 
organizate la Școala Gimnazială ,,Colonel Constantin Langa” 
Miroslava și la Școala Primară Proselnici. Domnia sa a dat asi-
gurări că educația va rămâne o prioritate pentru Primăria Co-
munei Miroslava, iar investițiile menite să asigure tuturor co-
piilor cele mai bune condiții de studiu vor continua. 

Urăm rezultate bune la învățătură celor aproximativ două 
mii de elevi din comună, putere de muncă cadrelor didactice 
și răbdare părinților! 

O delegație din Miroslava a participat la 
Cupa Unirii din Corjova 

Primăria Comunei Miroslava a răspuns invitației lansate de 
Gheorghe Ojog, primarul Satului Corjova, de a participa la 
două evenimente importante care au avut loc la sfârșitul lunii 
august. Primul s-a desfășurat sâmbătă, 27 august, zi în care 
delegația din Miroslava a fost prezentă la manifestările orga-
nizate în Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău cu ocazia 
Zilei Naționale a Republicii Moldova. A doua zi, delegația mi-
roslăveană a participat la cea de-a II-a ediție a Cupei Unirii, 
competiție fotbalistică desfășurată în satul Corjova. La aceasta 
au participat echipe din Republica Moldova și România, tro-
feul fiind câștigat de jucătorii formației locale. Alături de pri-
marul Dan Niță și de omologul său din Corjova, la gala de pre-
miere a luat parte și Ioan Iancu Popa, primarul Comunei Sân-
timbru (Județul Alba). Localitatea de pe malul Nistrului este 
înfrățită cu Miroslava din 19 iulie 2021.  

Mulțumim organizatorilor pentru invitație și ospitalitate. Îi 
așteptăm cu drag în comuna noastră!

Lucian Varga, directorul general ATP Motors (companie distribuitoare a produselor 
ATP Trucks & Buses), viceprimarul Mihăiță-Costel Lisoschi, primarul Dan Niță și 

Mircea Cirț, președintele ATP Group
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Comuna Miroslava a participat, în premieră, la 
Săptămâna Europeană a Mobilității (European Mo-
bility Week). În perioada 16-22 septembrie, în co-
mună au avut loc mai multe acțiuni de încurajare a 
găsirii de soluţii inovatoare la problemele actuale de 
mobilitate urbană și de promovare a schimbării 
comportamentului în favoarea mobilităţii active. Co-
muna Miroslava este singura localitate din Județul 
Iași înscrisă în campanie. Acțiunile au fost susținute 
de Servicii Publice Miroslava. 

Program Săptămâna Europeană a 
Mobilității la Miroslava: 

𝟏𝟔 𝐬𝐞𝐩𝐭𝐞𝐦𝐛𝐫𝐢𝐞 
- acțiune de încurajare a practicării sportului în 

rândul persoanelor sedentare (partener: GIO Smart 
Fit) 
𝟏𝟕 𝐬𝐞𝐩𝐭𝐞𝐦𝐛𝐫𝐢𝐞 
- acțiuni de încurajare a practicării sportului în 

rândul copiilor - tenis 

𝟏𝟖 𝐬𝐞𝐩𝐭𝐞𝐦𝐛𝐫𝐢𝐞 
- cros în Pădurea Uricani (parteneri: ACS AtletIS 

și Magii Padurilor) 

𝟏𝟗 𝐬𝐞𝐩𝐭𝐞𝐦𝐛𝐫𝐢𝐞 
- campanie de responsabilizare și respect în trafic 

(partener: Companioni Iași) 

- concurs de desene pe asfalt pe tema: „O lume 
fără mașini” (partener: Școala Gimnazială „Colonel 
Constantin Langa” Miroslava) 
𝟐𝟎 𝐬𝐞𝐩𝐭𝐞𝐦𝐛𝐫𝐢𝐞 
- acțiuni de încurajare a practicării sportului în 

rândul copiilor – fotbal (partener: CS Știința Miro-
slava) 
𝟐𝟏 𝐬𝐞𝐩𝐭𝐞𝐦𝐛𝐫𝐢𝐞 
- curs de educație rutieră în școli (parteneri: Pro-

bikeaddiction și Școala Gimnazială ,,Dimitrie An-
ghel” Cornești-Miroslava) 

𝟐𝟐 𝐬𝐞𝐩𝐭𝐞𝐦𝐛𝐫𝐢𝐞 
- campanie de responsabilizare și respect în trafic 

(partener: Asociația WorldStreet) 
Săptămâna Europeană a Mobilităţii este o iniţia-

tivă a Comisiei Europene, prin care, în fiecare an, se 
încearcă găsirea de soluţii inovatoare la problemele 
actuale de mobilitate urbană. Bazându-se pe succe-
sul Zilei Internaţionale fără Maşini, iniţiată în 
Franţa, în 1998, şi marcată anual la 22 septembrie, 
campania a fost lansată la 19 aprilie 2002, la Bru-
xelles, fiind, în prezent, susţinută de Direcţia Gene-
rală Mobilitate şi Transport a Comisiei Europene. În 
acest an s-au înscris 2.320 de orașe și comune din 
45 de țări. Din România participă doar 25 de 
localități.

Comuna Miroslava s-a alăturat 
Săptămânii Europene a Mobilității

După ce în primul tur s-a impus 
în fașa CSM Pașcani, Știința Miro-
slava și-a continuat parcursul în 
Cupa Românie Betano. Astfel, pe 
31 august alb-albaștrii au învins 
Sporting Juniorul Vaslui cu scorul 
5-0, golurile fiind înscrise de 
Corobuță, Saizu, Unghianu, Abra-
ham și Azoiței. Turul III a adus pe 
stadionul din Uricani o echipă din 
Liga a II-a, Politehnica Iași. Meciul 
s-a desfășurat miercuri, 14 septem-
brie, la eveniment participând peste 
patru sute de spectatori. Scorul 
final a fost în favoarea echipei din 
Copou, pentru Politehnica marcând 
Del Priore, Plămadă și Plokhot-
nyuk, iar pentru Știința Abraham.  

Felicitări, Știința! Succes în 
play-off, Politehnica!

Victorie cu Sporting Vaslui, 
înfrângere cu Politehnica Iași

Rezultate deosebite pentru  
sportivii Miroslavei 

Luna septembrie a fost una reușită pentru sportivii 
Miroslavei. Astfel, multiplul campion mondial la fit-
ness Lucian Popa a obținut patru medalii la Arnold 
Sports Festival Europe. Varianta europeană a cele-
brei competiții Arnold Sports Festival s-a desfășurat 
în Sevilla (Spania), în perioada 16-18 septembrie, 
tânărul sportiv stabilind patru noi recorduri mon-
diale și câștigând două medalii de aur la probele in-
dividuale, respectiv una de aur și una de argint la 
probele de perechi. După Arnold Classic Europe, 
preparatorul fizic de la Stiinta Miroslava a mai par-
ticipat la o competiție de crossfit, unde a reușit cel 
mai bun timp din concurs, și una de powerlifting, 
unde a stabilit recordul concursului (42 de îndreptări 
cu 130 de kilograme). 

Merituoși au fost și sportivii antrenați de Lucian 
Popa, aceștia participând în perioada 31 august-4 
septembrie, la Campionatele Naționale de Culturism 
și Fitness. În cadrul acestora, sportivii legitimați la 
clubul Știința Miroslava au obținut rezultate deose-
bite. Astfel, Andrei Ionuț Apetrei a câștigat titlul de 
vicecampion național la categoria Fitness Challenge 
și locul al VI-lea la categoria Culturism Classic 180 
centimetri. Totodată, Eric Andrei Doroftei a fost al 
IV-lea la categoria Men’s Physique Juniori, iar Ovi-
diu Marian Mihai al IX-lea la categoria Men’s Phy-
sique Seniori. 

Ștefan Lătescu, din nou campion 
Sâmbătă, 10 septembrie, luptătorul Ștefan Lă-

tescu a reușit să câștige centura Senshi împotriva lui 
Jakob Styben (Germania), luptător care provine din 
liga Glory. „A fost a treia victorie pe anul acesta și 
vă promit că voi face meciuri din ce în ce mai bune! 
Sunt încă la început de drum și am doar 20 de ani, 
dar voi munci din ce în ce mai mult. Mai am multe 
de perfecționat, dar prin muncă voi ajunge acolo sus 
și îmi voi îndeplini visul”, a declarat „băiatul de aur” 
din Proselnici. 

Arcașii noștri au performat și în Bulgaria 
La începutul lunii septembrie, în localitatea Sa-

dovo (Bulgaria) a avut loc un nou concurs de veri-
ficare și consolidare a lotului național de tir cu arcul 
pentru Jocurile Olimpice de Tineret 2026. Arcașii 
U13 din Vorovești, Andrei Trofin și Alexandra Ta-
nana, înscriși în concurs la categoria U15, și-au 
îmbunătățit performanțele, reușind cel mai bun 
punctaj de până acum. Astfel, Andrei s-a clasat pe 
locul IV la categoria individual și pe locul I cu 
echipa lotului național de băieți, iar Alexandra a ter-
minat pe locul VIII la categoria individual și pe locul 
II cu echipa lotului național de fete. Tinerii sportivi 
vor continua pregătirea și promit performanțe mai 
bune.
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În perioada 8-10 septembrie a avut 
loc a opta ediție a Zilelor Comunei Mi-
roslava. Grație implicării mediului pri-
vat, este primul an în care zilele comu-
nei nu au fost susținute financiar de 
către primărie.  

Principalele manifestări 
Zilele Comunei Miroslava 2022 au 

debutat cu un prestigios eveniment, 
găzduit de Family Market (Congress 
Hall). După intonarea Imnului Național 
de Stat, a urmat un scurt moment reli-
gios. Ulterior, au transmis câte un scurt 
mesaj: Dan Niță, primarul Comunei 
Miroslava, Mihaiță-Costel Lisoschi, vi-
ceprimarul Comunei Miroslava, Costel 
Alexe, președintele Consiliul Județean 
Iași, Alexandru Muraru, consilier al 
primului-ministru și președintele PNL 
Iași, Marian Berdan, patronul grupului 
de firme ELECTRA, Florin Rașcu, ma-
nagerul de dezvoltare regional al pro-
iectului EVISS, Mircea Cirț, fondatorul 
ATP Trucks & Buses, Ion Țurcanu, pri-
marul satului Scorțeni, Ivan Belciug, 
primarul orașului Dondușeni, și Gheor-
ghe Ojog, primarul satului Corjova. 
Evenimentul s-a încheiat cu semnarea 

un acord onorific pentru mobilitate ur-
bană cu ATP Group. 

În programul manifestărilor din ca-
drul Zilelor Comunei Miroslava 2022 
au fost organizate și activități pentru 
copiii înscriși la Centrul de Zi pentru 
Copii Cornești și la Centrul de îngrijire 
de zi pentru copiii aflați în situații de 
risc sat Cornești. Acestea au avut loc 
joi, 8 septembrie, și s-au desfășurat în 
colaborare cu Asociația EVISS (psiho-
log Ana Bugus și instructor Olivian 
Huean). Pe parcursul a aproximativ trei 
ore s-au desfășurat activități de 
cunoaștere, lucru în echipă, dezvoltare 

a abilităților de vorbire, comunicare și 
coordonare. 

Artiști (în ordinea apariției): 
Ziua I (8 septembrie): Maria 

Boampă, Asociatia Ciurbeștenii, Bia-
trice Duca, Ribana Geanina Crețu și 
Alina Eremia 

Ziua II (9 septembrie): Corul Do-
ReMi, Magicianul Alex, Mura Turcu, 
Loredana Colotin, Compania Andirino, 
Ansamblul Folcloric „Floare de Bujor”, 
Zenovia Olaru, Aurel Niamțu, Marga-
reta Clipa, Viorica Macovei, Andra An-
driucă și Paul Adrian Tihan 

Ziua III (10 septembrie): Leticia-
Georgiana Maftei, Alexandra Bedreag, 
Giulia Cristina Gheorghiu, Daria Ciută, 
Alex Talpeș, Quasar Dance, Theodora 
Ciubotariu, Antonia Onofrei, Lino Gol-
den, Nicole Cherry și VUNK. 

Prezentatoare: Carmen Toderașcu 
și Biatrice Duca 

Sponsori Platinum: Hotel Capitol, 
Sun Residence și Synergy Logistic Mi-
roslava SRL. 

Sponsori: AFJ Beton, Domeniile 
Bohotin, Edil Sim, Family Market, 
Into, La Cimpoeșu, Băcănia „La Si-
bieni”, Mega Image, Mega Styling, Mi-

savan, Nanette, NEC Group Develop-
ment, Panoramic Residence, Probius 
Proiect, Resonance Distribution și 
Vasco-Instalatii.ro. 

Mass-media: TVR Iași, Tele M Iași, 
Iași TV Life, TeleMoldova Plus, Ziarul 
de Iași, BZI, Radio Iaşi, RadioHit Iași, 
Viva FM Iași, News Moldova și Info 
IAȘI.  

La mulți ani, Miroslava! La mulți 
ani, miroslăveni! 

Zilele Comunei Miroslava, 
eveniment ajuns la a VIII-a ediție

Marian Berdan, patronul grupului de firme Electra

Cornel Ilie

Nicole Cherry


