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Protocol de Asociere pentru realizarea  
INSTITUTULUI REGIONAL DE MEDICINĂ 

CARDIOVASCULARĂ la Miroslava

Ambasadorii a patru 
state asiatice au vizitat 

comuna Miroslava

În data de 15 noiembrie, Miroslava a 
depășit pragul de 6 infectări la 1000 de 
locuitori, rată calculată pe ultimile 14 zile. 
Deși s-au luat măsuri, iar Poliția Locală a 

monitorizat în permanență respectarea 
acestora la nivelul comunei, rata de in-
fectare a continuat să crească. 

Continuare in pagina 4

Rata de infectare cu noul 
corona virus este în 

creștere la nivelul comunei

După alegerile locale de la sfârșitul 
lunii septembrie, cetățenii României 
sunt chemați încă o dată la urne, pe 6 
decembrie, pentru a-și alege reprezen -
tanții în Parlamentul țării – deputații și 
senatorii. Dar de ce să mergem și la 
aceste alegeri, mai ales că suntem în 
plină pandemie? 

Citește în pagina 7

De ce sunt importante alegerile 
parlamentare?

În data de 6 noiembrie, Dan Niță – 
Primarul Comunei Miroslava și Costel 
Alexe – Președintele Cosiliului 
Județean Iași au întâmpinat la sediul 

Consiliului Județean ambsadorii a 
patru state asiatice. 

 
Continuare in pagina 5

În sedința ordinară de 
Consiliu Local Miroslava din 
luna noiembrie 2020 s-a 
aprobat Protocolul de Aso-
ciere între Ministerul Sănă -
tății, UAT Județul Iași – Con-
siliul Județean Iași, Institutul 
de Boli Cardiovasculare 
„Prof. Dr. George I.M. Geor-
gescu“ Iași (IBCV Iași) și 
UAT Comuna Miroslava, 
județul Iași, în vederea con-
struirii INSTITUTULUI RE-
GIONAL DE MEDICINĂ 
CARDIOVASCULARĂ prin 
fonduri nerambursabile. 
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Reunit în ședință de lucru „de 
îndată“ în ziua de 9 octombrie 
2020, 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. 199 privind modificarea 
si completarea Anexei nr.2, Anexei nr.3 
și Anexei nr.4 din Hotărârea Consiliului 
Local Miroslava nr. l45 din 28 iunie 
2018 privind aprobarea documentației și 
a indicatorilor tehnico economici pentru 
următoarele proiecte: 2,“Construire sală 
de sport, Localitatea Uricani, Comuna 
Miroslava, Județul Iași“; 3.“Construire 

sală de sport, Localitatea Cornești, Co-
muna Miroslava, Județul Iași“; 
4.“Construcția, reabilitarea, moderniza-
rea, extinderea și dotarea infrastructurii 
educaționale pentru învățământul profe-
sional și tehnic în cadrul liceului „Mihail 
Kogălniceanu“ din Comuna Miroslava, 
Județul lași“ 

l Hotărârea nr. 200 privind încetarea 
contractului de concesiune nr.27300/ 
21.10.2015, încheiat între comuna Miro-
slava, județul Iași și David Andrei-llie, 
în vederea realizării de către comuna Mi-
roslava a unei investiții de interes public 
local-amenajare curte interioară și par-
care pentru obiectivul: „Modernizare și 
extindere grădiniță și înființare creșă în 
cadrul Școlii Colonel Constantin Langa, 
comuna Miroslava, județul lași. 

l Hotărârea nr. 201 privind încetarea 
contractului de concesiune nr.2168/ 
27.01.2017, încheiat între comuna Miro-
slava, județul Iași si David Andrei-Ilie, 
în vederea realizării unei investiții de in-
teres public local - Amenajarea zonei 
centrale a comunei Miroslava care va cu-
prinde o zonă de comerț, o sală de 
conferințe , realizarea de spații verzi care 
va include amenajarea unui monument 
al eroilor și o fântâna arteziana, spații de 
petrecere a timpului liber pentru copii și 
persoane vârstnice,parcare supraterană , 
perdea verde de protecție împotriva pra-
fului și zgomotului pentru locuințele 
aflate în imediata apropiere. 

 
Reunit în sedință de lucru de 
îndată în data de 2 noiembrie 

2020, 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. 202 privind alegerea 
președintelui de ședință al Consiliului 
Local al comunei Miroslava, județul Iași 
pentru perioada noiembrie 2020-ianuarie 
2021 

l Hotărârea nr. 203 privind alegerea vi-
ceprimarului comunei Miroslava, județul 
Iași 

l Hotărârea nr. 204 privind organizarea 
comisiilor de specialitate ale Consiliului 
Local Miroslava, județul Iași

Hotărâri ale Consiliului Local  
Miroslava din luna octombrie 2020

Datele înregistrate la Oficiul de Stare Civilă în luna octombrie 2020
În luna octombrie 2020, la 
Oficiul de Stare Civilă al 
Comunei Miroslava s-au 
înregistrat un număr de 13 
certificate de căsătorie, 5 
certificate de naștere și 4 
certificate de deces, astfel: 

Căsătorii 
l Blagoci Vlad și Ciornaia Alisa 
l Petrică Ștefan și Mândru Andreea 

Mihaela 
l Gavriloaie nelu – Cristian și 

Gavriloaie Mihaela 
l Andrei Bogdan – Alin și 

Alicsandrescu Elena-Alice 
l Moraru Cătălin – Florin și Dan 

Mariana 
l Vornicu – Grigoraș Rareș și Cotelea 

Irina 
l Sîrbu Mihai și Miron Maria – Mirela 

l Ciocoiu Dumitru Cătălin și Sîrbu 
Andreea 

l Florea Constantin și Chiriac Iuliana 
l Nazaret Mircea și Cazacu Ana-

Maria 
l Dolhăscu Cătălin și Barbacariu Ana-

Maria 
l Costin Adrian și Nistor Diana 
l Cega Ilie și Palaghia Ștefana - 

Mădălina 

Naşteri 
l Bucliș Evelina 
l Nițură Ellia-Maria 
l Lateș Maria – Cataleja 
l Toma Camelia - Alexandra 

Decese 
l Știrbu Maria – 95 ani 
l Filip Vasile – 65 ani 
l Scîntei Iancu – 84 ani 
l Deleanu Constanța – 88 ani
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În sedința ordinară de Consiliu 
Local Miroslava din luna 
noiembrie 2020 s-a aprobat 
Protocolul de Asociere între 
Ministerul Sănătății, UAT 
Județul Iași – Consiliul Județean 
Iași, Institutul de Boli 
Cardiovasculare „Prof. Dr. 
George I.M. Georgescu“ Iași 
(IBCV Iași) și UAT Comuna 
Miroslava, județul Iași, în 
vederea construirii 
INSTITUTULUI REGIONAL DE 
MEDICINĂ CARDIOVASCULARĂ 
prin fonduri nerambursabile.  

În scopul inițierii, susținerii, 
dezvoltării și implementării proiectului 
„Institutul Regional de Medicină 
Cardiovasculară Iași“, Ministerul 
Sănătății, UAT Județul Iași – Consiliul 
Județean Iași, Institutul de Boli Cardio-
vasculare „Prof. Dr. George I.M. 
Georgescu“ Iași (IBCV Iași) și UAT 
Comuna Miroslava, județul Iași au 
convenit să colaboreze pentru re-
alizarea acestui important obiectiv de 
investiții. 

În luna aprilie 2018 un incendiu put-
ernic a oprit activitatea Institutului de 
Boli Cardiovasculare din Iași pro-
ducându-i pagube materiale impor-
tante, blocul operator al IBCV fiind in-
undat și declarat inutilizabil. Concomi-
tent, au mai fost inundate spațiile des-
tinate Unității de Supraveghere și 
Tratament Avansat al Pacienților Car-
diaci Critici, secția ATI aferentă sălii de 
operații de la clinica de urologie și di-
aliza de la clinica de nefrologie a Spi-
talului „Dr. C.I. Parhon“. De asemenea, 
Direcția de Sănătate Publică Iași (DSP) 
a dispus direcționarea bolnavilor din 
această zonă către centre similare din 
București, Cluj-Napoca, Târgu Mureș 
și Timișoara. După evenimentul ne-
fericit, deși întreaga echipă a institutu-
lui a depus eforturi foarte mari de orga-
nizare în vederea reluării în cel mai 
scurt timp a activității, autoritățile lo-
cale și centrale alături de reprezentanții 
instituției au concluzionat că în urma 
pagubelor produse de incendiu se im-
pune construirea unui nou spital cel 
afectat neputând fi folosit la capacitatea 
maximă necesară zonei Moldovei. 

S-a identificat o suprafață de teren 
pentru realizarea acestui proiect și s-a 
propus realizarea unei investiții noi 
(spital nou) pe teritoriul comunei 
Miroslava, județul Iași pe o suprafață 
de teren de 12 ha, în satul Brătuleni, în 
apropierea parcului industrial. Terenul 
propus de către UAT Comuna 
Miroslava, județul Iași are acces direct 
la șoseaua de centură a municipiului 
Iași și are acces facil pentru toți 
potențialii pacienți din Regiunea Nord-
Est (cu acces la Drumul European 85 și 
Drumul Județean 248A). De asemenea, 
în zona studiată nu sunt restricții pentru 
realizarea unui heliport, necesar unui 
spital cu standarde la nivel european. 
Locația propusă poate fi un punct de 
atracție pentru cetățenii Republicii 
Moldova și Ucraina. 

Construcția unui sediu nou, dedicat 
Institutului de Boli Cardiovasculare 
Iași se impune prin necesitatea de-
servirii populației cu afecțiuni cardio-

vasculare provenite dintr-un areal ge-
ografic vast, respectiv întreaga regiune 
a Moldovei (5,5 milioane locuitori), re-
ducerea numărului de copii și adulți 
care accesează anual la formularele 
E112, scăderea cheltuielilor logistice 
legate de transportul pacienților către 
alte centre de specialitate și a sumelor 
decontate către instituții private. Obiec-
tivul major al demersului vizează re-
ducerea mortalității persoanelor cu 
afecțiuni cardiovasculare din teritoriul 
Moldovei care, în momentul de față, 
sunt obligate să se adreseze altor centre, 
asistență medicală din țară și 
străinătate. Acest proiect va conduce la 
dezvoltarea zonei și promovarea co-
munei Miroslava la nivel național și 
internațional și creșterea veniturilor 
proprii la bugetul comunei Miroslava, 
județul Iași. 

Demersuri comune ale primăriei 
Miroslava, IBCV Iași și Consiliul 
Județean Iași făcute la sediul Ministeru-
lui Sănătății și Ministerului Fondurilor 
Europene pentru întreprinderea demer-
surilor legale pentru realizarea acestui 
spital la Miroslava au dat roade. În 
această toamnă, ministrul sănătății dl. 
Nelu Tătaru, președintele Consiliului 
Județean Iași dl. Costel Alexe, man-
agerul IBCV dl. Grigore Tinică și pri-
marul comunei Miroslava dl. Dan Niță 
au vizitat amplasamentul viitorului spi-
tal și au stabilit pașii caree urmează 
pentru realizarea proiectului. De 
asemenea, s-a agreat de către 
reprezentanții celor 4 instituții publice 
semnarea unui protocol de asociere în 
care vor fi prevăzute principalele 
responsabilități pentru fiecare parte. 

„Mulțumesc public membrilor Con-
siliului Local Miroslava, deoarece au 
înțeles importanța acestui proiect și că 
vor aproba o locație pentru acest nou 
spital în comuna Miroslava. Acesta nu 
va fi doar pentru comunitatea lor, ci și 
pentru Regiunea de Dezvoltare Nord-
Est. Va fi un spital modern, echipat cu 
toate dotările necesare și de ultimă 
generație, unde vor practica cei mai 
buni specialiști din țară. Am convin-
gerea că reprezentanții Guvernului 
României, Ministerului Sănătății și 
Consiliului Județean Iași vor face tot ce 
este necesar pentru realizarea acestui 
proiect într-un timp rezonabil. Noul 

spital va asigura locuri de muncă pen-
tru medicii, cadrele medii și cele cu 
înaltă calificare din această zonă a 
țării, absolvenți ai UMF Grigore T. 
Popa Iași, va permite și stimula în-
toarcerea în țară a multor specialiști 
români care activează în străinătate“, 
a declarat prof. dr. Grigore Tinică, man-
agerul ICBV Iași. 

Pe parcursul anului 2019 la solicitarea 
Institutului de Boli Cardiovasculare 
„Prof. Dr. George I.M. Georgescu“ Iași 
(IBCV Iași), UAT comuna Miroslava, 
județul Iași a transmis mai multe 
solicitări către Ministerul Sănătății pen-
tru realizarea unui spital nou de boli car-
diovasculare pe teritoriul administrativ 
al comunei Miroslava, județul Iași. 

„Ideea construirii unui nou spital la 
Miroslava este mai veche, de când am 
propus o locație pentru Spitalul Re-
gional de Urgențe Iași. Am susținut, 
promovat și îmbrățișat ideea dlui prof. 
dr. Grigore Tinică, managerul IBCV 
Iași pentru realizarea acestui proiect la 
Miroslava care va aduce plusvaloare și 
va dezvolta zona în multe direcții. Acest 
proiect va fi depuns spre finanțare 
nerambursabilă prin instrumentului de 
finanțare «Mecanismul de redresare și 
reziliență» și în completare din surse 
alocate de la bugetul de stat“, a de-
clarat Dan Niță, primarul comunei 
Miroslava, județul Iași. 

IBCV Iași este o unitate sanitară 
terțiară de utilitate publică cu paturi 
localizată în municipiul Iași, finanțată 
din venituri proprii și din bugetul Min-
isterului Sănătății reprezentate de 
furnizarea de servicii medicale, pe bază 
de contract cu Casa de Asigurări de 
Sănătate Iași. IBCV Iași oferă servicii 
medicale clinice în regim de spitalizare 
continuă și de zi, dedicate specialită -
ților cardiologie, cardiologie interven -
țională, electrofiziologie, chirurgie 
cardiovasculară, pentru aproximativ 
32000 pacienți/an (31596 în 2017; 
32132 în 2016; 36318 în 2015; 29055 
în 2014; 30122 în 2013). IBCV Iași 
funcționează în clădire comună cu Spi-
talul Clinic „Dr. C.I. Parhon“ (clinici de 
urologie, nefrologie și medicină 
internă). Concret, IBCV Iași ocupă în 
totalitate etajele 4, 5, 6 și parțial 
parterul celor 2 clădiri care intră în 
componența Spitalului Parhon. În acest 

spațiu își desfășoară activitatea 42 
medici și 170 asistente. 

IBCV Iași este o instituție medicală 
clasificată gradul 1M având în prezent 
o capacitate de 130 paturi, conform 
structurii aprobate de Ministerul 
Sănătății. Unitatea sanitară este 
încadrată în categoria „Nivel acreditat“. 
Din decembrie 2010 Institutul este cer-
tificat pentru sistemul de management 
al calității conform standardului 
internațional SR RN ISO 9001. IBCV 
Iași aparține tipului de spital de special-
itate: cardiologie, cardiologie 
intervențională și cateterism cardiac, 
explorări funcționale și electrofiziolo-
gie cardiacă, terapie intensivă coronar-
ieni, chirurgie cardiovasculară adulți și 
pediatrică, anestezie-terapie intensivă, 
cardiologie preventivă și recuperare 
cardiovasculară. IBCV deservește o 
populație de aproximativ 5,5 milioane 
de locuitori provenită dintr-un areal ge-
ografic corespunzător celor 8 județe din 
Moldova fiind unicul centru european 
arondat unui număr atât de mare de 
locuitori.  

IBCV Iași este unicul centru din 
regiunea Nord-Est a României care o -
feră servicii de chirurgie cardiovas -
culară adulți, tratament chirurgical și 
intervențional al malformațiilor car-
diace congenitale la copii și adulți, 
tratament endovascular al maladiilor 
aortei (EVAR – EndoVascular Aortic 
Repair) și stenozei aortice (TAVI – 
TransAortic Valve Implantation), elec-
trofiziologie și implantare de dispozi-
tive cardiace, tratament intervențional 
al fibrilației atriale, de unde derivă 
necesitatea extinderii și modernizării 
actualei clădiri. 

În acest moment, IBCV Iași are 
următoarea structură: Secția Clinică de 
Cardiologie Medicală, Unitatea de ter-
apie intensivă coronarieni; Secția 
clinică chirurgie cardiovasculară; 
Secția anestezie terapie intensivă; Cen-
trul de primire urgențe de specialitate; 
Laborator de analize medicale; Labo-
rator explorări funcționale invazive; 
Laborator explorări funcționale nein-
vazive; Laborator anatomie patologi -
că; Laborator radiologie și imagistică 
medicală; Centrul de cercetare și trata-
ment invaziv al fibrilației atriale; Am-
bulator integrat.

Protocol de Asociere pentru realizarea Institutului 
Regional de Medicină Cardiovasculară la Miroslava
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În data de 15 noiembrie, Miroslava a 
depășit pragul de 6 infectări la 1000 de 
locuitori, rată calculată pe ultimele 14 
zile. Deși s-au luat măsuri, iar Poliția 
Locală a monitorizat în permanență re-
spectarea acestora la nivelul comunei, 
rata de infectare a continuat să crească. 
Între acțiunile Poliției Locale s-au în-
scris – monitorizarea permanentă a per-
soanelor aflate în carantină și izolare pe 
teritoriul comunei, carantinarea per-
soanelor care stau în aceeași casă cu 
persoane pozitive sau suspecte, asigu-
rarea aprovizionării persoanelor caran-
tinate sau izolate care nu au pe cineva 
care să-i ajute, verificarea firmelor care 
efectuează servicii de transport public 
pe raza comunei, monitorizarea 
respectării de către operatorii eco-
nomici din HoReCa a interdicției de a 
servi clienții în interior, precum și re-
spectarea celorlalte măsuri adoptate de 
către Comitetul Județean pentru Situații 
de Urgență (CJSU), respectiv Comite-
tul Local pentru Situații de Urgență. 

Din analiza efectuată de către CLSU, 
pe raza comunei nu a fost identificat 
niciun focar de infectare cu Covid-19, 
cauzele care duc la creșterea numărului 
de cazuri fiind, în special: 
l Transmiterea comunitară ca urmare 

a numărului mare de cetățeni care își 
desfășoară activitatea în Municipiul 
Iași. Aceștia se infectează la locul de 
muncă sau în mijloacele de transport 
public (una dintre principalele surse 
de infectare). Riscul de transmitere 
este mult mai mare în acest caz, 
deoarece nu se poate identifica o 
sursă clară, așa cum este în cazul fo-
carelor. 

l Numărul ridicat de persoane care 
declară o adresă din Miroslava pen-
tru perioada de 14 zile de carantină 
sau izolare. Legea actuală permite 
celor găsiți pozitivi sau suspecți să 
aleagă locația unde vor sta pe pe-
rioada celor 14 zile. Pentru că dețin 
locuințe, au membri de familie sau 
prieteni care îi primesc, sau pentru că 
pur și simplu închiriază o locuință în 
Miroslava pentru a putea ieși în 
curte, aceștia sunt prinși în cifrele pe 
baza cărora se calculează rata de in-
fectare la nivelul comunei, nu la 
nivelul localității de domiciliu. Un 
alt impact al acestei alegeri este că 
dacă în gospodăria respectivă mai 
locuiesc și alte persoane, acestea vor 
intra și ele în carantină din momentul 
respectiv. În cazul persoanelor ne-
cunoscute, nu se poate conta nici pe 
implicarea civică a celorlați dacă 
persoanele în cauză încalcă izolarea 
sau carantina, pentru că nimeni nu-i 
cunoaște și totul depinde de monitor-
izarea organelor abilitate. 
Toate aceste lucruri au fost prezen-

tate și analizate și în ședința din data de 
18 noiembrie când primarul comunei, 
dl. Dan Niță și reprezentanții CLSU s-
au întâlnit cu Costel Alexe - Preșe -
dintele CJ Iași, cu Marian Grigoraș - 
Prefectul județului, cu d-na Carmen 
Dorobăț – Directorul Spitalului de Boli 
Infecțioase și cu reprezentanții CJSU, 
în încercarea de a identifica soluții pen-
tru reducerea ratei de infectare la 

nivelul comunei. În această ședință s-au 
analizat și măsurile suplimentare adop-
tate de către CLSU prin hotărârea 
numărul 11 din 16 noiembrie 2020. 
Concluzia întâlnirii a fost că nu se im-
pune carantinarea comunei și că trebui-
esc implicați toți factorii de decizie și 
de influență locali pentru a ridica 
nivelul de conștientizare al cetățenilor. 

Dan Niță, Primarul Comunei ne-a de-
clarat la finalul întâlnirii „Este insufi-
cient să ne bazăm doar pe măsurile dis-
puse de autorități, dacă nu ne implicăm 
fiecare dintre noi. Este vorba de respec-
tul și de civismul de care fiecare dintre 
noi trebuie să dăm dovadă. Dacă ținem 
la cei din jurul nostru, purtăm mască și 
îi încurajăm și pe ei să o facă, este cel 
mai simplu lucru pe care îl putem face. 
Dacă ne bazăm doar ca autoritățile să 
intervină, va fi foarte dificil să ținem 
pandemia sub control. Îmi doresc ca 
fiecare cetățean să se implice – să 
atragă atenția celorlalți, să-și anunțe 
medicul de familie dacă apar simptome, 
să respecte deciziile luate de comitetele 
local și județean pentru situații de 
urgență. Doar așa putem ține pandemia 
sub control.“  

Măsurile dispuse de Comitetul Local 
pentru Situații de Urgență prin 
hotărârea numărul 11 din 16 noiembrie: 

1. Se menține măsura depunerii de 
cereri, petiții, documente, solicitări de 
informații adresate primăriei comunei 
Miroslava pe adresa de email a insti -
tuției: registratura@primariamirosla -
va.ro, prin fax: 0232236680 sau prin 
serviciul postal, în domeniile: urban-
ism, asistență socială, stare civilă 
(excepție: înregistrare deces, naștere, 
casătorie), taxe și impozite locale 
(Ghișeu.ro), registru agricol, arhivă. 

2. Audiențele cu cetățenii ale pri-
marului comunei Miroslava, vicepri-
marului și secretarului general al co-
munei se mențin suspendate pe durata 
stării de alertă, până la emiterea unor 
noi reglementări în acest sens. Relația 
cetățenilor cu instituția se poate realiza 
și prin intermediul site-ului www.pri-
mariamiroslava.ro sau pe pagina de 
Faceebook a instituției. 

3.(1) Se menține obligativitatea 
purtării măștii faciale de protecție în 

toate locurile publice– inclusiv cele de-
schise de pe teritoriul coomunei 
Miroslava (străzile publice, piețe, etc), 
astfel cum s-a hotărât prin Hotărârrea 
CLSU al comunei Miroslava 
nr.9/15.09.2020 (pct.3 din Anexa nr.1 la 
Hotărâre), precum și ulterior prin art.I, 
pct.1 din Legea nr.55/2020- La articolul 
13, litera a) se modifică și va avea 
următorul cuprins: „obligativitatea 
purtării măștii de protecție în spațiile 
publice, spațiile comerciale, mijloacele 
de transport în comun și la locul de 
muncă“. 

(2) Masca de protecție va fi purtată 
astfel încât să acopere nasul și gura. 

4. În curtea primăriei comunei Mi -
roslava, se vor amplasa piloni și mar-
caje care să asigure distanțarea socială 
de 1,5 m între oricare două persoane 
apropiate. 

5. Accesul în sediul instituției se face 
controlat, în limita unei persoane la 
fiecare ghișeu și va fi permis doar per-
soanelor care au mască de protecție și 
care au o temperatură ce nu depășește 
37,3 grade, iar pentru fluxul persoa -
nelor se asigură un circuit de intra -
re/ieșire prin grija polițistului local (n.r. 
din cadrul Biroului de Poliție Locală 
Miroslava) desemnat de către conduc-
erea instituției în acest sens. 

6. La intrarea în sediul primăriei, se 
va asigura, în mod obligatoriu, atât pen-
tru personalul propriu, cât și pentru viz-
itatori, triajul epidemiologic și dezin-
fectarea obligatorie a mâinilor, le va fi 
controlată temperatura cu ajutorul sis-
temelor de măsurare a temperaturii de 
la distanță (termometru noncontact) de 
către polițistul local menționat la pct.4. 

7. Se va respecta circuitul în sediul 
Primăriei comunei Miroslava, după 
cum urmează:  
- intrarea cetățenilor -pe partea laterală 

a instituției, vis-a-vis de Sala de sport 
Miroslava; 

- intrarea personalului angajat al insti -
tuției: pe poarta principală.  
8. Toți operatorii de transport public 

de persoane care activează pe terito-
riul/tranzitează teritoriul comunei 
Miroslava, microbuzele școlare, cursele 
regulate sau ocazionale, au obligația de 
a asigura dezinfecția frecventă a mi-

jlocului de transport la finalizarea 
fiecărui traseu (de. ex. bare, suporți, uși, 
scaune, etc.), să poarte masca de 
protecție și să respecte regulile impuse 
de legislația aplicabilă în vigoare 
privind prevenirea și combaterea 
virusului COVID-19. 

9. Începând cu data de 16 noiembrie 
2020, se închid locurile de joacă pentru 
copii înființate/amenajate la nivelul co-
munei Miroslava. 

10. Activitățile, evenimentele în 
cadrul unităților de cult de pe raza co-
munei Miroslava se vor organiza și 
desfășura cu respectarea distanței 
minimă de siguranță prevăzută de lege, 
a măsurilor sanitare specifice pentru 
desfășurarea activităților religioase și 
cu un număr maxim de 20 de persoane. 

11. Se suspendă deplasările în teren 
de către aparatul de specialitate al pri-
marului comunei Miroslava pentru 
efectuarea recepțiilor de lucrări. 

Excepții: 
l Recepții lucrări ce privesc investițiile 

ale căror beneficiar este comuna 
Miroslava, județul Iași; 

l Recepții de lucrări-beneficiari per-
soane fizice și/sau juridice care 
urmează să obțină credit bancar pen-
tru achiziționarea construcției/con -
strucțiilor ce urmează a fi recep -
ționată/(e). 
12. Se interzice comercializarea ori 

expunerea spre vânzare de către opera-
torii economici de pe raza comunei 
Miroslava a băuturilor alcoolice și a 
băuturilor non alcoolice de tipul „la 
pahar“ – consumate „pe loc“.  

13. Biroul de Poliție Locală al co-
munei Miroslava din aparatul de spe-
cialitate al primarului comunei va 
asigura respectarea la nivelul Unității 
Administrativ-Teritorială comuna 
Miroslava a măsurilor prevăzute prin 
prezenta hotărâre; în caz de nere-
spectare a măsurilor dispuse, vor fi 
aplicabile sancțiunile prevăzute de 
Legea nr.55/2020, cu modificările și 
completările ulterioare. 

Hotărârea completă poate fi 
consultată pe site-ul primăriei – 
www.primariamiroslava.ro în meniul 
„Informații publice“, submeniul „Info 
Covid-19“.

Rata de infectare cu noul coronavirus 
este în creștere la nivelul comunei
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În data de 6 noiembrie, Dan Niță – 
Primarul Comunei Miroslava și Costel 
Alexe – Președintele Consiliului 
Județean Iași au întâmpinat la sediul 
Consiliului Județean ambasadorii a 
patru state asiatice: 
l ambasadorul Indoneziei – 

Excelența sa, Dl. Muhammad 
Amhar Azeth, 

l ambasadorul Malaeziei – Excelența 
sa, Dl. Abdullah Zawawi BIN 
TAHIR, 

l ambasadorul Pakistanului – 
Excelența sa, Dl. Dr. Zafar Iqbal, 

l ambasadorul Bangladeshului – 
Excelența sa, Dl. Md Daud ALI 
Cei patru ambasadori au fost interesați 

să cunoască oportunitățile oferite de 
județul nostru, precum și să identifice 
posibilități de dezvoltare a unor business-
uri prin injectare de fonduri de investiție 
în diverse sectoare – agricol, prelucrare, 
industrial, educațio nal. 

Unul dintre punctele de interes ale 
acestei vizite a fost Parcul Industrial 
Miroslava. Împreună cu Primarul Dan 
Niță, Președintele CJ Costel Alexe și 
directorul parcului industrial Dorel 
Codină, cei patru ambasadori au vizitat 
cele două parcuri industriale din 
Miroslava și ultima mare investiție din 
Parcul Industrial 2, fabrica Mennekes. 

Cu ocazia declarațiilor de presă, Dan 
Niță a declarat - „Avem plăcerea de a 
primi la Miroslava reprezentanții a 
patru state din Sud Estul Asiei – In-
donezia, Pakistan, Bangladesh și 
Malaezia care au o populație de peste 
680 milioane de locuitori. Ne dorim ca 
prin această vizită să dezvoltam relația 
cu cele patru state, să cunoască 
potențialul Miroslavei și să-l pro-
moveze investitorilor din țările pe care 
le reprezintă, să-i atragem în parcurile 
noastre industriale și să punem în 
contact producatorii locali cu piețe im-
portante din Asia.“ 

Președintele CJ, Costel Alexe, a de-
clarat – „Astăzi am fost cu domnii am-
basadori să le arătăm ce are mai im-
portant județul nostru, care sunt 
oportunitățile de dezvoltare. Sper ca în 
anii următori, investitori din cele 
patru state să investească la 
Miroslava, unde avem acest parc in-
dustrial, la Holboca, Tomești, Lețcani 

sau în zona Pașcaniului unde am de-
clarat că vom înființa parcuri indus-
triale.“ 

Ambsadorul Pakistanului – 
Excelența sa, Dl. Dr. Zafar Iqbal, a de-
clarat – „Pakistanul este interesat în ce 
domenii putem să colaborăm, în spe-
cial în agricultură, construcții și 
resurse umane. Sperăm ca în urma 
discuțiilor să transmitem mesaje pozi-
tive în Pakistan“. 

Ambasadorul Bangladeshului – 
Excelența sa, Dl. Md Daud ALI, a de-
clarat – „Noi în Bangladesh ne 
gândim cum să dezvoltăm relațiile 
economice între țările noastre. Vrem 
să lucrăm împreună în domeniul 
construcțiilor și în alte domenii cum 
ar fi cel consular.“ 

Vizita celor patru ambasadori a fost 
intermediată de Camera de Comerț 
România – Asia. Delegația a mai par-
ticipat la două mese rotunde organizate 
de Camera de Comerț și Industrie Iași, 
una pe teme de agro-business și alta pe 
mediul de afaceri.

Ambasadorii a patru state asiatice 
au vizitat comuna Miroslava

După mai multe săptămâni de testare, 
putem anunța oficial că orice cetățean al co-
munei noastre poate plăti direct pe site-ul 
primăriei www.primariamiroslava.ro mai 
multe categorii de taxe fără debit. Fără să 
mai fie nevoit să se deplaseze la primărie și 
fără să mai aștepte la coadă, se vor putea 
plăti direct de pe telefon, calculator sau 
tabletă următoarele categorii de taxe: 
l Taxă anexa 24, 
l Taxă autorizație acces-LT trafic greu 

pentru tranzit (între 3,5 și 7,5 tone),  
l Taxă autorizație acces-LT trafic greu 

pentru tranzit (între 7,5 și 14 tone), 
l Taxă autorizație acces-LT trafic greu 

pentru tranzit (mai mare de 14 tone), 

l Taxă autorizație construire, 
l Taxă autorizație racorduri și 

branșamente, 
l Taxă certificat urbanism, 
l Taxă eliberare adeverință rol, 
l Taxă eliberare adeverință rol la 

urgență, 
l Taxă eliberare adeverință rol și certi-

ficat fiscal, 
l Taxă eliberare certificat atestare fiscală, 
l Taxă eliberare certificat atestare 

fiscală la urgență, 
l Taxă formulare urbanism (pentru 

autorizație construire), 
l Taxă formulare urbanism (pentru 

certificat), 

l Taxă judiciară de timbru, 
l Taxă nomenclator stradal, 
l Taxă pentru eliberarea acordului de 

funcționare (societăți comerciale), 
l Taxă pentru eliberarea acordului de 

funcționare (întreprinderi individ-
uale/familiale), 

l Taxă pentru eliberarea autorizației 
privind desfășurarea activității de 
alimentație publică, 

l Taxă pentru vizarea anuală a 
autorizației privind desfășurarea 
activității de alimentație publică. 
Toate aceste categorii de taxe pot fi 

achitate direct de pe site-ul primăriei 
www.primariamiroslava.ro cu sau fără 

autentificare, opțiuni care se găsesc în 
meniul principal, în secțiunea „E-
Administrație“. Cei care preferă să 
plătească fără autentificare, trebuie să 
aleagă din pagina principală a portalului 
CityOn opțiunea „Plăți (fără debit)“. 

Pentru cei care doresc să-și creeze 
cont pe aplicația CityOn pentru a avea 
acces la istoricul plăților, la situația 
debitelor existente, dar și la celelalte in-
strumente de administrare dorim să 
precizăm că, în momentul de față, tim-
pul mediu pentru validarea contului 
este de 1-2 zile. Termenul prezentat pe 
site de maxim 30 de zile este termenul 
legal. 

Taxe fără debit mai ușor de plătit, direct pe site-ul primăriei



6 Informaţia de Miro slavaINFORMĂRI

Primăria Miroslava a organizat în 
cursul săptămânii trecute o întâlnire 
de lucru cu toți furnizorii de servicii 
de telecomunicații, precum și cu 
reprezentanți ai ANCOM și DELGAZ 
Grid, pentru a evalua actuala situație 
privind lucrările de mentenanță real-
izate și a execuției de noi lucrări de 
extindere. Actuala situație de criză 
sanitară se răsfrânge asupra operato-
rilor, care execută lucrări menite a ex-
tinde cu rapiditate rețeaua către tot 
mai mulți consumatori, fie pentru 
telemuncă sau pentru asigurarea acce-
sului la orele online în cazul 
școlarilor. 

Din păcate, Primăria Miroslava a 
fost arătată cu degetul ca fiind o piedică 
în extinderea acestor servicii, fapt total 
neadevărat. Realitatea este că extin-
derea rețelelor de telecomunicații s-a 
realizat în mod haotic, fără a avea 
autorizație din partea Primăriei, a pro-
prietarilor stâlpilor de electricitate, un-
eori încălcându-se chiar proprietatea 
privată. Aceste lucrări s-au realizat fără 
respectarea legalității, iar acest 
fenomen trebuie să înceteze. Din 
păcate, o rețea improvizată înseamnă 
întreruperi repetate ale serviciilor, fapt 
ce nu poate fi pus în responsabilitatea 
Primăriei. 

Comuna Miroslava se află într-un 
amplu proces de mutare a infrastructurii 
electrice existente în subteran, iar pe vi-
itor toate proiectele de extindere depuse 
de operatori pentru autorizare trebuie să 

aibă ca soluție tehnică o rețea 
subterană. Suntem conștienți că mu-
tarea întregii infrastructuri existente 
este aproape imposibilă în termen scurt, 
însă operatorii trebuie să își asume că 
vor întreprinde mutarea în subteran a 
infrastructurii de telecomunicații în tan-
dem cu cea a infrastructurii de energie 
electrică. 

Primăria Miroslava va permite toate 
activitățile de mentenanță pentru 
abonații existenți, deși nu există 

autorizații pentru actuala infrastructură, 
pe răspunderea societăților în cauză, 
însă nu va mai permite extinderi nele-
gale ale rețelei folosindu-se soluții im-
provizate.  

Punerea în funcțiune a rețelelor de 
telecomunicații este reglementată în 
mod precis de legislația națională, iar 
locuitorii comunei Miroslava merită să 
aibă parte de servicii de calitate. Or, 
pentru a oferi aceste standarde, opera-
torii trebuie să își asume, pe de o parte 

intrarea în legalitate, iar pe de alta 
investiții serioase în rețele care să re-
specte cele mai înalte standarde.  

Primăria este deschisă la o bună co-
municare cu toți operatorii și le 
mulțumește pentru participarea la întâl-
nire. În același timp, ne asumăm să 
monitorizăm foarte atent promisiunile 
pe care reprezentanții acestora și le-au 
asumat și sperăm ca, pe viitor, tactica 
lansării unor dezinformări către abonați 
să înceteze. 

Primăria Comunei Miroslava solicită operatorilor 
de internet și televiziune să intre în legalitate

S-a făcut recepţia lucrării de pe strada Iazului din Horpaz
În data de 19 noiembrie s-a făcut 

recepția lucrării de pe strada Iazului din 
Horpaz. Practic a fost ultimul pas din 
acest proiect amplu de stabilizare al ver-
santului. Fără această lucrare, alimenta-
rea cu apă a Horpazului, a Ciurbeștiului 
și a unei părți a localității Ciurea ar fi 
fost în pericol datorită riscului ridicat de 
alunecare, iar costurile de remediere ale 
unei astfel de alunecări ar fi fost enorme. 

Dacă la prima vedere pare să fie o lu-
crare minoră, în realitate este vorba de-

spre o lucrare extrem de complexă 
tehnic, cu implicații majore în siguranța 
locuitorilor din zonă. Pentru stabilizarea 
versantului au fost turnați peste 70 de pi-
loni forați de mare adâncime – peste 26 
de metri, și un terasament special. 

Lucrarea care a costat peste 3,2 mil-
ioane lei, a demarat în anul 2017 cu ex-
pertiza tehnică, împreună cu Inspec-
toratul Județean pentru Situații de 
Urgență, și a fost finalizată înainte de 
termenul asumat în contract.
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După alegerile locale de la sfârșitul 
lunii septembrie, cetățenii României 
sunt chemați încă o dată la urne, pe 6 
decembrie, pentru a-și alege 
reprezentanții în Parlamentul țării – 
deputații și senatorii. Dar de ce să 
mergem și la aceste alegeri, mai ales că 
suntem în plină pandemie? 

Democrația presupune implicare. 
Fără implicarea tuturor cetățenilor, 
măcar prin participare la vot, demo -
crația își pierde din putere. Pentru că 
parlamentul este instituția de bază a 
democrației. Este format din repre -
zentanți din toate județele, dar și din di-
aspora, pe baza voturilor direct expri-
mate de către cetățeni.  

Conform constituției, „Parlamentul 
este organul reprezentativ suprem al 
poporului român și unica autoritate 
legiuitoare a țării.“ De aici distingem 
cele mai importante două motive pentru 
care se justifică să mergem la alegeri: 

1. Reprezentativitatea 
2. Legiferarea 

Parlamentul reprezintă imaginea 
cetățenilor cu drept de vot – fie că aleg 
să participe la vot, fie că nu aleg acest 
lucru. Putem afirma că este oglinda 
societății. Și trebuie să fim conștienți că 
doar o dată la patru ani avem șansa să 
schimbăm această „imagine“. Alegerile 
parlamentare pot fi un moment bun de 
reflecție pentru fiecare dintre noi. 
Putem pune în balanță ce au promis 
candidații acum patru ani și ce au făcut 
în realitate. Putem analiza inițiativele 
reprezentanților din județul nostru și să 
decidem dacă aceștia mai merită sau nu 
votul nostru. Putem compara realizările 
nu doar cu promisiunile de acum patru 
ani, cât și cu noile programe de gu-
vernare prezentate pentru următorii 
patru ani. În urma acestor analize 
putem decide cine am dori să ne reprez-
inte și cum ne-am dori să arate „imag-
inea“ noastră în următorii patru ani.  

Reprezentativitatea se vede în struc-
tura guvernului, pentru că partidul sau 
alianțele politice care obțin majoritatea 
vor forma guvernul. Din rândul acces-
tora se vor alege premierul și miniștrii, 
cei care vor administra banul și 

bunurile publice la nivel central, cei 
care vor decide cum se cheltuie acești 
bani, care sunt prioritățile și ce, cui și 
până când se cedează bunurile statului. 

Dacă „reprezentativitatea“ nu este 
suficientă pentru a ieși la vot, plusăm și 
cu „legiferarea“ pentru că Parlamentul 
este organul care stabilește ce legi noi 
se adoptă, ce legile existente se 
modifică și ce legi se anulează. Con-
form constituției țării noastre: 

„ARTICOLUL 74 
(1) Inițiativa legislativă aparține, 

după caz, Guvernului, deputaților, sen-
atorilor sau unui număr de cel puțin 
100.000 de cetățeni cu drept de vot. 
Cetățenii care își manifestă dreptul la 
inițiativă legislativă trebuie să provină 
din cel puțin un sfert din județele țării, 
iar în fiecare din aceste județe, respec-
tiv în municipiul București, trebuie să 
fie înregistrate cel puțin 5.000 de 
semnături în sprijinul acestei inițiative. 

(2) Nu pot face obiectul inițiativei 
legislative a cetățenilor problemele fis-
cale, cele cu caracter internațional, 
amnistia și grațierea. 

(3) Guvernul își exercită inițiativa 
legislativă prin transmiterea proiectu-
lui de lege către Camera competentă să 
îl adopte, ca primă Cameră sesizată. 

(4) Deputații, senatorii și cetățenii 
care exercită dreptul la inițiativă 
legislativă pot prezenta propuneri leg-
islative numai în forma cerută pentru 
proiectele de legi. 

(5) Propunerile legislative se supun 
dezbaterii mai întâi Camerei compe-
tente să le adopte, ca primă Cameră 
sesizată.“ 

În concluzie, indiferent cui îi aparține 
inițiativa legislativă, aceasta tot va 
ajunge în parlament pentru a fi 
aprobată. Deși Constituția oferă și 
cetățenilor o cale pentru inițiative leg-
islative, chiar dacă este o cale 
complicată și se vor respecta toți pașii, 
propunerea respectivă va trebui votată 
și în parlament. Dacă ne uităm cum a în-
ceput actualul mandat parlamentar, 
putem observa cu ușurință cum majori-
tatea creată după alegerile din 2016 s-a 
folosit de inițiative civice pentru a jus-

tifica modificarea unor legi în interesul 
liderilor de partid. Asta ca să nu am-
intim și modificările regulamentelor 
camerelor parlamentului care au redus 
dezbaterile parlamentare la un simu-
lacru, pentru a bifa procedura, doar pen-
tru a grăbi modificările de legi dorite de 
unii oameni politici. 

Chiar și inițiativele legislative ale 
guvernului pot pica în parlament, dacă 
acesta nu are sprijin politic. Este sufi-
cient să ne uităm la ceea ce s-a întâm-
plat în ultimul an cu guvernul PNL mi-
noritar și cu parlamentul controlat de 
social-democrați și aliații lor – legi în-
târziate, deși suntem în pandemie, care 
au dus la perioade de vid legislativ; 
propuneri de legi modficate în parla-
ment fără ca acele modificări să aibă 
suport economic etc. 

Fără o majoritate în parlament, gu-
vernul poate fi debarcat. În acest 

ultim mandat parlamentar am asistat 
la o premieră pentru orice stat demo-
crat – guvernul Grindeanu a fost dat 
jos de propriul partid, partid care 
deține majoritatea, prin moțiune de 
cenzură! 

Pe 6 decembrie urmează alegerile 
care vor stabili cum va arăta „imag-
inea“ noastră în următorii patru ani. De-
pinde de noi să ne informăm, să 
analizăm și să decidem cum să arate 
această „imagine“. Chiar și când 
alegem să nu participăm, vom influența 
această „imagine“. 

Legat de pandemie – putem să 
vedem că aceasta nu a împiedicat 
desfășurarea alegerilor în țările demo-
cratice. Pe de altă parte, putem face o 
paralelă între participarea la vot și mer-
sul la cumpărături, riscul este același 
dacă respectăm măsurile recomandate 
de specialiști.

De ce sunt importante 
alegerile parlamentare?
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1 decembrie este ziua națională a 
României și are o însemnătate specială 
în societatea noastră. Totodată, această 
zi marchează un eveniment istoric 
foarte important: unirea Transilvaniei 
cu România, în anul 1918. În această zi, 
românii de pretutindeni sărbătoresc pe 
stradă, la paradele militare ori acasă 
alături de cei dragi. 

1 decembrie a fost adoptată ca ziua 
națională a României în anul 1990, 
fiind promulgată de fostul președinte 
Ion Iliescu și publicată ulterior în Mon-
itorul Oficial. Această dată marchează 
Unirea Transilvaniei cu România și va 
rămâne una dintre cele mai importante 
pagini ale istoriei și unității naționale 
românești. 

1 decembrie 1918 reprezintă eveni-
mentul principal din istoria României, 
datã la care Marea Adunare de la Alba-
Iulia votează unirea Transilvaniei cu 
România, totodată cerându-se un singur 
stat național. Cu toate acestea, primul 
pas a fost făcut, de fapt, între 21 noiem-
brie-4 decembrie 1918. Când Sfatul 
Țării din Basarabia a proclamat Repub-
lica Democratică Moldovenească. 
Apoi, la 24 ianuarie se adoptă declarația 
de Independență. 

Adunarea Națională de la Alba Iulie 
a adoptat o rezoluție în care este atestată 
unirea tuturor românilor din Transilva-
nia și Banat cu România. La 1 decem-
brie 1918, politicianul Vasile Goldiș a 
citit rezoluția Unirii: „Adunarea 
națională a tuturor românilor din 
Transilvania, Banat și Țara Ungu -
rească, adunați prin reprezentanții lor 
îndreptățiți la Alba Iulia în ziua de 18 
noiembrie / 1 decembrie 1918, 
decretează unirea acelor români și a 
tuturor teritoriilor locuite de dânșii cu 
România. Adunarea proclamă în-
deosebi dreptul inalienabil al națiunii 
române la întreg Banatul, cuprins 
între Mureș, Tisa și Dunăre.“ 

Legea Unirii a fost ratificată prin de-
cret de lege, la 11 decembrie 1918 de 
către regele Ferdinand, fiind votatã de 
Adunarea Deputaților în ședința din 29 
decembrie 1918. 

1 decembrie nu este prima zi 
națională a României 

1 decembrie nu a fost singura zi 
națională. România a mai schimbat 
două astfel de sărbători în trecut. Între 
anii 1866-1947, 10 mai a fost consi -
derată sărbătoarea și ziua națională a 
României, deoarece Prințul Carol de 
Hohenzollern-Sigmaringen a depus în 
ziua de 10 mai 1866 jurământul în fața 
adunării reprezentative a Principatelor 
Române Unite. În amintirea acestui 
eveniment, la 10 mai 1877, Carol a pro -
clamat în fața parlamentului indepen -
dența României. 

După abdicarea regelui Mihai I, la 30 
decembrie 1947, a fost proclamată Re-
publica Populară Română. Astfel, ziua 
de 24 august a fost adoptată drept ziua 
națională, sub numele oficial de ziua 
insurecției armate antifasciste și în-
ceputul revoluției populare în România, 
cu referire la întoarcerea armelor îm-
potriva Germaniei naziste. 

La Miroslava Ziua de 1 Decembrie 
este sărbătorită anual prin manifestări 
culturale organizate de către Primăria 
Comunei pe scena amplasată în centrul 
localității. Anul acesta din cauza 
restricțiilor impuse de epidemia 
declanșată de virusul SarsCov - 2 
autoritățile au luat decizia de a nu or-
ganiza programele artistice variate și 
nici slujba de comemorare a eroilor 
neamului de Ziua Națională a 
României îndemnând cetățenii să 
păstreze bucuria acestei zile în suflete 
și respectând măsurile de sănătate 
publică atât de necesare în aceste vre-
muri. 

Ziua Naţională a României 
în vremuri de pandemie



9Informaţia de Miro slava INTERVIUL LUNII

Noutatea de pe scena politică 
locală în urma alegerilor locale 
desfășurate în data de 27 
septembrie 2020, pe lângă noua 
componență a Consiliului Local, 
o reprezintă și schimbarea 
ștafetei pentru funcția de 
Viceprimar.  

Mihai Lisoschi, noul viceprimar, 
născut în Municipiul Iași la data de 8 
septembrie 1978, de profesie inginer, 
stabilit în satul Ciurbești din anul 2011, 
căsătorit, un copil este cel cu care vom 
face cunoștință la rubrica interviul 
lunii. 

 
Reporter: Sunteți noul viceprimar 

al comunei Miroslava, ne puteți spune 
câte ceva despre cum ați ajuns în po-
litică? 

M.L.: Cum am ajuns în politică? Ca 
să fiu sincer politica a ajuns la mine. În 
anul 2018 m-am hotărât să-mi schimb 
locul de muncă, drept urmare m-am 
abonat la site-urile de profil, urmărind 
inclusiv platforma „gov iasi“. Așa am 
aflat de anunțul de angajare publicat de 
Primăria Comunei Miroslava. Am apli-
cat, am participat la concurs și așa ajuns 
un mai aproape de politică. După un 
timp domnul primar Dan Niță mi-a pro-
pus să intru în partid și să candidez pen-
tru funcția de consilier local. Cam asta 
este, pe scurt, povestea intrării mele în 
politică. 

Care este sistemul de valori după 
care vă ghidați în viață? 

Sistemul de valori personale se for-
mează în subconștient și este o reacție 
naturală a omului, se manifestă de la în-
ceputul vieții, în funcție de evenimen-
tele de care a avut parte fiecare și repre-
zintă, după cum a spus Tudor Vianu o 
„expresie ideală a unui acord între eu și 
lume, care poate fi oricând realizat“. În-
totdeauna m-am ghidat după valorile 
creștine și după valorile românești. Fie-
care om trebuie să păstreze și să ducă 
mai departe amprenta locului în care 
trăiește. 

Care este viziunea dvs pentru Miro-
slava și ce vă propuneți să faceți con-
cret din postura de viceprimar? 

Cum am mai spus și în interviurile 
anterioare, vreau să transformăm Miro-
slava într-un Smart Village. Activitatea 
mea va fi concentrată spre dezvoltarea 
economică și îmbunătățirea condițiilor 
de trai. Transportul public local, crearea 
de noi locuri de muncă, dezvoltarea tu-
rismului local, serviciile de salubrizare 
sunt provocările prioritare pentru acest 
mandat.  

Care este în opinia dvs nevoia ime-
diată a comunei?  

Într-un timp foarte scurt trebuie tre-
buie conceput și aplicat planul de ma-
nagement edilitar integrat. Sistematiza-
rea drumurilor, instalațiile edilitare, 
amenajările edilitare și noul Plan Urba-
nistic General reprezintă urgențe. De 
asemenea proiectele culturale și de pe-
trecere a timpului liber sunt prioritare. 
Trăim vremuri în care populația nu se 
mai poate deplasa oriunde și oricum, în 
acest moment datorită pandemiei, drept 

urmare, trebuie să asigurăm, pe plan 
local, toate facilitățile de recreere și de 
petrecere a timpului liber. 

Dacă ați putea schimba ceva ceva 
peste noapte în Miroslava care ar fi 
acel lucru? Dar în românia? 

Din punct de vedere tehnico-admi-
nistrativ, în Miroslava, aș schimba tot 
ce s-a întâmplat în perioada 1990-2004. 
La nivel național este greu de spus, a 
mers ceva în direcția bună timp de 30 
ani? Eu spun că nu. Industria este 
șubredă, educația și medicina nu au 
atins nivelul dorit, în concluzie: econo-
mic nu stăm bine deloc. Mă întreb de 
ce nu s-a făcut nimic în 30 de ani, ce in-
terese meschine există sau este vorba 
de prostie și incompetență? De aceea 
cred că a venit momentul să dăm o 
șansă și conducerii de dreapta. Acum 
avem șansa să dezvoltăm România. 
Dacă timp de 30 de ani nu am găsit răs-
punsurile bine ar fi să nu mai pierdem 
vremea să le căutăm, neînsemnând că 
resemnăm. Cel mai indicat ar fi să cău-
tăm soluții la probleme și să le aplicăm. 
Din punctul meu de vedere este mai efi-
cient și așa putem demonstra că noi 
suntem mai buni decât ei, prin fapte nu 
prin vorbe. 

Aveți vreun model în politica la 
nivel național sau local, indiferent de 
partid? Pe cine? 

Nu am un model în politică. Nici nu 
cred că este bine să ai un model. Cel 
mai bine este să urmezi doctrina în care 
crezi și să-i rămâi fidel. În acest fel îți 
creezi propria identitate politică. Mo-
delele sau mai bine spus exemplele, 
sunt teme de studiu în mediile univer-
sitare de profil. 

Gândul meu de încheiere către 
cetățenii comunei este că trebuie să 
aibă încredere că la Miroslava doar fap-
tele vorbesc. În ultimii 10 ani populația 

a crescut cu 92%, prin urmare este o lo-
calitate atractivă. Nimeni nu se 
stabilește într-o localitate fără perspec-

tivă. Administrația actuală are misiunea 
de a dezvolta și mai mult localitatea și 
cu siguranță o vom face!

Mihai Lisoschi - noul viceprimar 
al Comunei Miroslava

În ședința consiliului local din 
data de 04.11.2020 a fost ales 
noul Viceprimar al comunei 
Miroslava în persoana d-lui 
Mihai Lisoschi, precum și noii 
președinți și membri ai 
comisiilor de specialitate din 
Consiliul Local Miroslava. 

Comisia economico-financiară, 
agricultură, protecția mediului și 
turism: 

1. Dan Drăghici - Președinte 
2. Cristina Rotărescu - Secretar 
3. Vasile Bulbașa 
4. Daniel Rusu 
5. Alexandru Bețianu 
6. Augustin Magdici 
7. Laura Velescu 
Comisia social-culturală, culte, 

învățământ, sănătate și familie, 
muncă și protecție socială, copii, ti-
neret și sport: 

1. Gheorghiță Iftimie - Președinte 
2. Alexandru Vieru - Secretar 
3. Marius-Gabriel Bărgăoanu 

4. Constantin Coțofană 
Comisia amenajarea teritoriului 

și urbanism, juridică și de disci-
plină 

1. Mihai Lisoschi - Președinte 
2. George Crăciunaș - Secretar 
3. Gheorghe Vicol 
4. Radu Lupu 
5. Silviu-Ionuț Ghenghea 
6. Liviu-Constantin Șerban 
7. Bogdan-Andrei Chiper 
Tot în această ședință a depus jură-

mântul dl. Radu Lupu care a preluat 
mandatul de consilier local din partea 
PNL. Domnul Vasile Bulbașa a fost 
ales ca președinte de ședință pentru 
următoarele 3 luni. 

Noul viceprimar al comunei Miro-
slava preia mandatul de la fostul vi-
ceprimar, domnul Vasile Bulbașa 
care a ocupat această funcție timp de 
două mandate și jumătate începând 
cu luna decembrie a anului 2010. 

Vasile Bulbașa cunoscut ca un om 
echilibrat și calm a fost timp de un 
deceniu picătura de înțelepciune din 

aparatul de specialitate al Primăriei 
Miroslava. Născut în anul 1946 în 
satul Vorovești, de profesie asistent 
veterinar, familist, doi copii, a fost un 
om al dialogului și al răbdării mereu 
aplecat spre oameni și nevoile lor 
căutând soluții pentru orice tip de 
problemă. 

Vasile Bulbașa

Predare de ștafetă
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1. Sunt răcit și resimt dureri în gât, 
nas înfundat, etc. Cum îmi dau seama 
dacă e grav, dacă e doar o simplă vi-
roză, gripă sau dacă sunt infectat cu 
noul Coronavirus? 

Recomandarea generală este să evitați 
interacțiunea cu alte persoane și să 
rămâneți acasă. Prezența acestor sim-
ptome nu presupune automat infectarea cu 
noul Coronavirus (COVID-19). Asigurați-
vă că aveți la îndemână un termometru 
pentru a vă măsura regulat temperatura 
corporală. Primul pas este să sunați medi-
cul de familie și să-i descrieți simptomele. 
Medicul dvs. vă va ghida spre următorul 
pas: aplicarea unui tratament clasic fie 
pentru răceală, fie pentru gripa sezonieră 
sau, în funcție de simptome și activitățile 
pe care le-ați desfășurat recent, vă va în-
druma pentru realizarea unui test pentru 
COVID-19. 

(NOTĂ: Simptomele specifice, cel mai 
des întâlnite în cazul infecției COVID-19, 
sunt: febră, pierderea gustului și mirosu-
lui, dureri de cap și dureri musculare, tuse 
seacă) 

 
2. Starea mea de sănătate s-a alterat 

brusc, am dureri musculare, febră, 
tușesc, am rămas fără gust și miros, am 
diaree și dureri de cap. Nu am călătorit 
în ultima vreme în afara țării, nu am 
fost în zone aglomerate, nu am mers la 
restaurant sau la vreo petrecere, am 
purtat masca la serviciu, în mijloacele 
de transport în comun și nu am 
cunoștință să fi intrat în contact cu vreo 
persoană depistată pozitiv cu noul Co-
ronavirus (COVID-19). Ce fac? Cum 
aflu dacă sunt sau nu infectat? 

Și în acest caz, primul la care trebuie să 
apelați este medicul de familie care va 
face o evaluare telefonică a stării dvs. și 
va decide calea de urmat. Medicul poate 
decide, în această situație, că trebuie să vă 
testați pentru COVID-19 și, ca atare, vă 
îndruma să sunați la Direcția de Sănătate 
Publică și să menționați toate simptomele. 
În tot acest timp, încercați pe cât de mult 
posibil să stați departe sau chiar să vă 
izolați de restul familiei, dacă vă permite 
spațiul locuinței. Rămâneți în casă și 
așteptați serviciul de ambulanță, ce vă va 
consulta, va realiza testarea la domiciliu, 
sau dacă situația o impune, vă va trans-
porta la spital. 

În cazul persoanelor simptomatice, pre-
cum dumneavoastră, testarea se face con-
form protocolului, gratuit. 

De asemenea, există posibilitatea să vă 
testați „la cerere“, însă această opțiune 
este contra cost. Dacă mergeți la un centru 
de testare pentru a efectua testul „la ce-
rere“, optați pe cât posibil pentru un mij-
loc de transport individual și respectați cu 
strictețe toate măsurile sanitare (mască, 
distanță, igiena mâinilor). 

 
3. Sunt în situația de la întrebarea 

numărul 2, dar în urma discuției cu me-
dicul de familie și cu cei de la Direcția 
de Sănătate Publică nu a venit nimeni 
să mă testeze timp de 24h. Între timp, 
starea mea s-a înrăutățit, iar febra nu 
scade. Ce fac? 

Sunați la 112 și descrieți întreaga 
situație. Vi se va comunica ora la care va 
sosi serviciul de ambulanță, care vă va 
consulta, va realiza testarea la domiciliu, 
sau dacă situația o impune, vă va trans-
porta la spital unde veți fi testat. 

 
4. Mă simt foarte rău de câteva zile, 

nu știu să fi intrat în contact cu vreo 
persoană bolnavă de Coronavirus, dar 
totuși mi-e teamă că am COVID-19. 

Sun la DSP și nu răspunde nimeni la te-
lefon. 

În această perioadă medicii de la DSP 
sunt extrem de aglomerați, motiv pentru 
care liniile telefonice sunt suprasolicitate. 
Sunați medicul de familie pentru orice 
problemă de sănătate. Doar dacă, în cazul 
puțin probabil, medicul dvs. nu răspunde 
la telefon și starea dvs. de sănătate se 
înrăutățește, atunci sunați la 112. 

 
5. Copilul meu de 4 ani a mers la 

grădiniță, iar educatoarea a fost diag-
nosticată cu COVID-19. Copilul nu a 
purtat mască, însă educatoarea a purtat 
masca. Copilul nu are nici un simptom 
și se spune că cei mici sunt mai degrabă 
asimptomatici decât adulții. Mă tem că 
este purtător, iar noi părinții am putea 
să luăm de la el. Cum procedez? 

Cel mai probabil în acest caz, educatoa-
rea a stat în aceeași sală de clasă cu copilul 
mai mult de 15 minute, iar copilul nepur-
tând mască este contact direct. Educatoa-
rea are obligația să declare la DSP toți 
contacții direcți pentru desfășurarea an-
chetei epidemiologice. 

Întreaga grupă își va suspenda activita-
tea timp de 14 zile. Copilul dvs. are 
indicația de carantină timp de 14 zile. În 
această situație, unul dintre părinți va ră-
mâne acasă împreună cu copilul, urmând 
să beneficieze de zile libere conform 
OUG 147/2020. Copilul și părintele ce ră-
mâne acasă se vor izola pe cât posibil de 
restul familiei. 

În cazul în care copilul manifestă sim-
ptome, contactați medicul de familie și 
urmați indicațiile acestuia. În cazul în 
care, copilul va fi testat la domiciliu, până 
la aflarea rezultatului testului copilului, 
este recomandat să rămâneți împreună la 
domiciliu. Dacă cel mic este pozitiv, 
atunci toți membrii familiei care locuiesc 
în aceeași casă vor fi considerați la rândul 
lor contacți direcți și se va dispune caran-
tina pentru 14 zile. 

 
6. Am petrecut câteva ore la terasă 

cu un amic, nici unul nu a purtat 
mască. La două zile distanță, el a fost 
diagnosticat cu COVID-19, însă eu nu 
am nici un simptom. Ce trebuie să fac? 

În acest caz sunteți contact direct și tre-
buie să rămâneți la domiciliu pentru urmă-
toarele 14 zile. Sunați medicul de familie 
care va anunța Direcția de Sănătate Pu-
blică cu faptul că vă are sub observație, iar 
DSP va dispune carantina în cazul dv. 
Având în vedere că nu ați dezvoltat sim-
ptome, iar starea de sănătate este bună, nu 
este necesară testarea. Medicul de familie 
va păstra legătura cu dvs. până la epuiza-
rea celor 14 zile. Trebuie să știți că în acest 
caz aveți dreptul legal la concediu medical 
de carantină. 

 
7. Mă număr printre persoanele care 

au luat contact direct cu o persoană 
confirmată cu COVID-19, dar Direcția 
de Sănătate Publică nu mi-a comunicat 
când voi fi testat. Pot alege să realizez 
un test „la cerere“, contra cost, la un 
centru de testare ales de mine? 

Sunteți considerat contact direct dacă 
ați avut contact apropiat, conform 
definiției INSP, în ultimele 3 zile înainte 
ca persoana confirmată să dezvolte sim-
ptome, sau în ultimele 3 zile de la data 
prelevării probei persoanei confirmate. 
Din moment ce vă numărați printre 
contacții direcți ai unei persoane confir-
mată pozitiv cu noul Coronavirus 
(COVID-19), Direcția de Sănătate Publică 
emite o decizie de carantinare de 14 zile 
de la data ultimului contact cu persoana 
confirmată, prin care vă este interzis să 

părăsiți domiciliul. Testarea dumneavoas-
tră se va face doar în cazul în care 
manifestați simptome specifice. Chiar în 
cazul în care v-ați testa la cerere, un even-
tual test negativ nu reduce perioada de ca-
rantinare. 

 
8. Sunt contact direct al unei per-

soane diagnosticate pozitiv cu Corona-
virus, am anunțat DSP și m-am caran-
tinat. În cât timp va veni cineva să mă 
testeze? 

În cazul în care nu manifestați sim-
ptome testarea dumneavoastră nu este ne-
cesară. Nu părăsiți locuința, respectați re-
gimul de carantină. Sunați medicul de fa-
milie, pentru a vă lua în evidență. Este re-
comandat să vă monitorizați temperatura 
corporală și să semnalați medicului de fa-
milie în cazul în care manifestați sim-
ptome specifice - situație în care veți fi 
testat. Realizați o listă a persoanelor cu 
care ați intrat în contact direct în ultimele 
3 zile, de la debutul simptomelor, pentru 
a-i ajuta pe medici să realizeze o eventuală 
anchetă epidemiologică în cazul în care 
rezultatul testului dv. va fi unul pozitiv. 

 
9. Soția mea a stat jumătate de oră 

de vorbă la serviciu în același birou cu 
o colegă care ulterior a fost diagnosti-
cată pozitiv. Amândouă au purtat 
mască și nu au stat la mai puțin de 2 
metri una de cealaltă. Ce trebuie să 
facă? 

Potrivit definiției de caz dată de INSP, 
dacă persoanele care au interacționat au 
purtat mască, și au respectat distanța fizică 
de 2 metri nu se consideră contacți direcți 
chiar dacă ulterior una dintre ele a fost de-
pistată pozitiv cu COVID-19. Astfel, nu 
se impune carantina pentru soția dvs. 
Așadar nu se impune nici testarea. Totuși, 
pentru siguranță, este necesar ca soția dvs 
să respecte cu strictețe regulile de igienă 
și protecție și să-și monitorizeze starea de 
sănătate zilnic. În cazul apariției simpto-
melor va contacta medicul de familie și va 
respecta indicațiile acestuia. 

 
10. Am fost diagnosticat pozitiv cu 

COVID-19, dar nu am simptome speci-
fice. Sunt obligat să mă internez sau să 
rămân în spital? 

Nu sunteți obligat să vă internați. În 
cazul în care nu aveți simptome, sau aveți 
simptome ușoare, puteți alege să rămâneți 
la domiciliu și să țineți legătura cu medi-
cul de familie, care vă va ține sub moni-
torizare pentru următoarele 14 zile. Dacă 
sunteți singura persoană din casă infec-
tată, trebuie să vă izolați de restul mem-
brilor de familie. Trebuie să știți că aveți 
obligația legală să nu părăsiți domiciliul 
până la epuizarea celor două săptămâni. 
Medicul de familie vă va elibera concediul 
medical de boală la finalul celor 14 zile. 

 
11. Sunt COVID-19 pozitiv, am ales 

să mă tratez acasă, dar la câteva zile de 
la pozitivare m-am speriat și cred că am 
făcut o alegere greșită. M-aș simți mai 
în siguranță în spital. Ce trebuie să fac 
ca să fiu internat? 

Dacă doar teama este motivul, iar sta-
rea dvs. de sănătate nu este alterată, 
consultați-vă întâi cu medicul dvs. de fa-
milie. În cazul în care, în continuare doriți 
să ajungeți la spital, apelați 112, care vă 
va programa pentru a fi transportat la un 
spital pentru evaluare. Decizia de inter-
nare aparține însă medicului curant, iar 
dacă starea dvs. nu impune internarea, veți 
fi îndrumat înapoi la domiciliu pentru a a 
continua perioada de izolare sub monito-
rizarea medicului de familie. Țineți cont 
însă că serviciile de ambulanță și spitalele 

sunt suprasolicitate și cazurile grave tre-
buie să aibă prioritate. 

 
12. Mă simt foarte bine, nu mai am 

simptome, dar nu mă sună nimeni să-
mi spună ce să fac. Cum procedez ? Pot 
să ies din casă? 

În cazul în care ați epuizat perioada de 
14 zile, dispusă prin decizia DSP, puteți 
părăsi locuința. Contactați medicul de fa-
milie, care v-a monitorizat în toată această 
perioadă pentru a vă confirma vindecarea 
către DSP și pentru a primi sfaturi în ceea 
ce privește conduita dvs. ulterioară. 

 
13. În ce condiții pot obține concediul 

medical, doar atunci când sunt confir-
mat pozitiv cu COVID-19, sau se ac-
ceptă concediul medical și în cazul în 
care am fost în contact direct cu o per-
soană confirmată pozitiv? Concediul 
medical pentru ce perioadă se poate 
acorda? 

În cazul în care sunteți confirmat pozi-
tiv veți primi concediu medical de boală 
cel puțin pentru întreaga perioadă de izo-
lare (14 zile) dar și suplimentar dacă me-
dicul curant din spital sau medicul de fa-
milie consideră necesar acest lucru. În 
cazul în care sunteți contact al unui caz 
confirmat, DSP vă va emite decizia de ca-
rantinare pe o perioadă egală cu numărul 
de zile rămase până la împlinirea a 14 zile 
de la data ultimului contact. În baza aces-
tui document, medicul de familie vă va 
elibera concediul medical pe perioada în 
care ați fost carantinat. 

 
14. Concediul medical se acordă și 

părinților care rămân în regim de izo-
lare/carantină împreună cu un minor 
confirmat pozitiv? Este valabil și pen-
tru cei care rămân acasă, în izolare/ca-
rantină, sau doar pentru cei care rămân 
în spital? 

În cazul unui minor confirmat pozitiv, 
toți membrii familiei (din aceeași 
locuință) care au avut contact cu 3 zile în-
aintea debutului simptomelor sau a datei 
prelevării probei în cazul în care minorul 
nu are simptome sunt considerați contacți 
direcți și au indicația de carantinare. Cele 
14 zile se calculează de la data prelevării 
probei minorului. În cazul în care, pe pe-
rioada celor 14 zile, membrii familiei nu 
dezvoltă simptome și nu sunt testați, vor 
beneficia de concediu medical de caran-
tină. În cazul în care sunt testați și 
confirmați pozitiv, vor beneficia de con-
cediu medical de boală pe perioada indi-
cată de medicul curant sau a medicului de 
familie în funcție de evoluția pacientului. 

 
15. Am fost testat pozitiv și sunt izo-

lat la locuința proprie, împreună cu 
ceilalți membri ai familiei. Între timp 
au fost testați și ei și testele lor sunt ne-
gative. Pentru a-i proteja vreau să 
schimb locația în care să îmi continui 
perioada de izolare, într-o altă locuință 
aflată tot în proprietatea mea. Pot face 
acest lucru? Dacă da, care este proce-
dura pe care o urmez? 

Este recomandat să faceți acest lucru 
dacă aveți posibilitatea chiar din prima zi 
în care ați fost confirmat pozitiv, ba chiar 
de la data debutului simptomelor. Dacă ați 
fost deja luat în evidența DSP cu o anu-
mită adresă de izolare și doriți să o 
schimbați , contactați DSP și în măsura în 
care transportul până la locuință se poate 
face în siguranță, vi se poate permite 
schimbarea locației de izolare pentru dvs. 
sau a celei de carantină pentru restul fami-
liei. 

Sursa: cetrebuiesafac.ro

Ghid Coronavirus 

Cum acţionez dacă am simptome sau sunt confirmat cu COVID-19?
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l Cabinet medic familie 
AFLOAREI MARGARETA, Sat 
Horpaz, tel. 0726.332.787 

l Cabinet medic familie DARIE 
MARIA CRENELA, Sat 
Ciurbești, tel. 0748.996.930 

l Cabinet medic familie BEJE-
NARIU OXANA, Miroslava - str. 

M.Kogălniceanu 38, tel. 
0740.041.569 

l Cabinet medic familie LUPAȘCU 
GEORGETA, Miroslava, șos. 
Voinești nr. 498, tel. 0232.236.944 

l Cabinet medic familie POPESCU 
ANINA, Miroslava tel. 
0742.783.944

În contextul instituirii unor măsuri 
în domeniul sănătății publice în situația 
de risc epidemiologic de infectare cu 
virusul SARS-CoV-2 și având în ve-
dere situația epidemiologică la nivel 
județean și numărul mare de solicitări 
în vederea recoltării de probe pentru 
stabilirea diagnosticului de sindrom 
respirator acut sever determinat de noul 
coronavirus, Direcția de Sănătate Pu-
blică Iași dispune de personal medical 
calificat pentru realizarea acestor re-
colte, dar nu poate asigura toată logis-
tica necesară pentru transportul perso-
nalului medical la domiciliul persoane-
lor aflate în izolare.  

În aceste condiții, se face un apel pu-
blic către societatea civilă - organizații 
nonguvernamentale, asociații sau 
fundații etc pentru a sprijini voluntar 
activitatea instituției noastre prin asi-
gurarea de autoturisme cu conducători 
auto pentru transportul personalului 
medical în vederea recoltării probelor 
de la persoanele aflate în izolare la do-
miciliu.  

Vă rugăm să ne comunicați 
posibilitățile dumneavoastră de sprijin 
la adresa de mail contab@dspiasi.ro

DSP Iași –apel către societatea civilă!

l Secretariat Primăria Comunei 
Miroslava: 

Tel: (+4) 0232.295.680 
Fax: (+4) 0332.424.444 
Fax: (+4) 0232.236.860 
E-mail: 

secretariat@primariamiroslava.ro 
l Poliţia locală a comunei 

Miroslava serviciu apelabil 24/24 
h Tel: (+4) 0751.251.513  
E-mail: 
politialocala@primariamiroslava.r
o 

l Centrul de Informare Turistică,  
e-mail: 

turism@primariamiroslava.ro,  
telefon 0232240510. 

l Serviciului de Gestionare a 
Câinilor fără Stăpân, telefon 
0746396051. 

l SC MIROSLAVA INDUSTRIAL 
PARC SRL, 
www.miroslavaindustrial.ro, e-
mail: 

office@miroslavaindustrial.ro, 
telefon 0745882888. 

l Asociaţia Sportivă „Ştiinţa 
Miroslava“ Str.Stadionului, nr.1, 
Uricani, Miroslava,  
județul Iași, 
www.stiintamiroslava.ro,  
e-mail: contact@stiintamiroslava.ro,  
telefon 0232295680.

Date de contact utile din 
comuna Miroslava
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Știinta Miroslava este liderul seriei I din Liga 3
Știința Miroslava a câștigat cu scorul 

de 4-0 meciul restant cu ultima clasată, 
CSM Pașcani, disputat miercuri 18 
noiembrie, la Uricani. În urma acestui 
rezultat, gruparea ieșeană a urcat pe 
prima poziție în ierarhia Seriei I, 
depășindu-le la golaveraj pe Foresta și 
Bucovina Rădăuți, celelalte două 
formații care au acumulat, la rândul lor, 
22 de puncte. 

Tot miercuri trebuia să se dispute și un 
alt joc restant, dintre Ceahlăul și Sporting 
Juniorul Vaslui. Conform țintarului de la 
începutul sezonului, meciul ar fi trebuit să 
aibă loc pe 7 noiembrie, doar că nemțenii 
nu au putut juca atunci din pricina 
cazurilor de COVID-19 din lot. Ca atare, 
Federația Română de Fotbal a reprogra-
mat partida pentru miercuri, 18 noiembrie, 
numai că de această dată vasluienii sunt 
cei care se confruntă cu un focar de coro-
navirus. În condițiile in care, Comitetul 
Executiv al FRF a decis că un meci de 
campionat nu poate fi amânat de doua ori, 
conform principiilor de desfășurare a 
competițiilor (varianta noua), echipa care 
a provocat reprogramarea meciului, în 

speță Ceahlăul Piatra Neamț, va pierde 
meciul respectiv cu 0-3. 

Golul zilei a fost marcat de Robert 
Asavoaie, tot el a înscris si golul de 1-0. 

Pe langa acesta au mai marcat - 
Alexandru Florean din penalty, iar Irinel 
Popescu a închis tabela. 

CSM Știința Miroslava încheie astfel 
anul pe primul loc în serie. 

Mijlocașul echipei Știința Miroslava, 
Robert Asăvoaei, a înscris miercuri, 18 
noiembrie, un gol senzațional în victoria 
cu scorul de 4-0 în fața formației CSM 
Pașcani. 

Autorul golului fantastic evoluează pe 
postul de mijlocaș ofensiv și are 22 de 
ani. Jucătorul a fost crescut de Po-
litehnica Iași și a jucat sub formă de îm-
prumut pentru Miroslava, iar în 2019 a 
fost cedat la Gloria Buzău. În ianuarie 
2020 s-a întors la Iași, însă de această 
dată la Știința Miroslava, din postura de 
jucător liber de contract. 

În urma acestui rezultat, Știința 
Miroslava va ierna pe prima poziție a 
clasamentului Seriei I a Ligii a III-a, cu 
22 de puncte.


