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Apare lunar

Perdea forestieră de
stejari plantată la Ciortești
În perioada 15 martie – 15 aprilie, în cadrul
evenimentului intitulat Luna Plantării Arborilor
au fost plantați la nivel național în jur de 19
milioane de puieţi forestieri în campania de
împădurire de primăvară.
Primăria comunei Ciortești a organizat la nivelul comunei în data de 15 aprilie o acțiune de plantare de
puieți. Astfel cu ajutorul voluntarilor și al elevilor școlii
au fost plantați 500 de puieți de stejar de-a lungul drumului comunal pe sensul dinspre DN24 spre Deleni.
Puieții au fost oferiți de Ocolul Silvic Răducăneni iar
acțiunea de plantare s-a desfășurat sub îndrumarea și
sfatul profesionist al pădurarilor.
La eveniment a mai luat parte ca voluntar și deputatul
Alexandru Kocsis care a transmis:
„Dacă peste ani voi veni din nou prin acest loc și dea lungul drumului va fi o perdea de stejari, înseamnă
că astăzi a fost o zi investită bine pentru viitor.
Mulțumesc doamnei primar Alina Apostol pentru
invitația de a fi alături de această inimoasă echipă de
voluntary. A fost o zi pe care nu o voi uita prea curând.“
Alina Apostol a transmis: „După ce am fost invitata
Ocolului Silvic Răducăneni la o acțiune de împădurire,
mi-am dat seama că trebuie să plantăm și la noi. Trebuie să reparăm ceea ce la câțiva pași din păcate se distrugea (ardea în Prisacă din nou, cei din zonă știu despre ce vorbesc) Astfel, astăzi cu ajutorul pădurarilor și
al voluntarilor (mari și mici) am primit în dar această
frumoasă perdea de stjari pe marginea drumului.
Mulțumesc tuturor, îmi place să cred că sunt suficient de tânără și am timp să văd stejarii crescând alături de noi și noi o dată cu ei.“

Serviciul de gospodărire comunală
a fost dotat cu o remorcă nouă
Primăria Comunei Ciortești a achiziționat o remorcă cu
finanțare obținută de la AFIR prin eforturile Grupului de
Acțiune Locală, GAL Ștefan Cel Mare.
Obiectul contractului între AFIR și comuna Ciortești este:
Furnizare Remorcă monoax în cadrul proiectului „Dotarea cu
o remorcă mono ax 5 tone a Serviciului de gospodărie
comunală și iluminat public din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ciortești, județul Iași“.
Valoare estimată a achiziției este în cuantum de 42.101,14 lei
fără TVA și s-a făcut prin atribuire directă.
Remorca va deservi activităților specifice serviciului de
gospodărire comunală: transport materiale, activități de
curățenie etc.
„Fiecare lucru pe care reușim să îl obținem pentru comunitatea noastră este foarte important fie că este vorba de
construcția unei clădiri sau achiziționarea unei remorci, atât
timp cât el este benefic pentru bunul mers al activităților noastre
curente. Ne bucurăm de această achiziție și le urăm băieților de
la servicii publice să o folosească cu spor la treburile gospodărești
ale comunei.“ a declarat Alina Apostol, primarul comunei.

Anunț
S.C. HORTIFRUCT
S.R.L. informează că în
perioada 28.04.2022 –
14.05.2022 va efectua
tratamente fitosanitare
în livezile situate în vecinătatea satului
Șerbești T72, Dealu
Morii, folosind următoarele produse fitosanitare: Corus, Fontelis,
Auvant, Vantex, Folicur
Solo, Karate Zeon, Luna
Care, Poliram.
Apicultorii din zonă
sunt rugați să ia măsurile necesare pentru a
nu le fi afectate roiurile
în perioada menționată.
Pentru mai multe
informații sunt rugați să
apeleze la numărul de
telefon 0742.220.324.
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Școlile din Ciortești vor fi dotate cu echipamente
sanitare noi pentru prevenirea infecției cu Covid
Comuna Ciortești a semnat în data
de 29 martie 2022 contractul de
finanţare pentru proiectul: „Achiziția
de echipamente sanitare necesare
desfășurării activității didactice pentru Școala Ciortești din Comuna
Ciortești, Județul Iași cod proiect
SMIS 148891“ în cadrul Programului
Operațional Infrastructură Mare,
Componentă 1 - Apel:
POIM/964/10/1/Sprijinirea
ameliorării efectelor provocate de
criză în contextul pandemiei de
COVID-19 și al consecințelor sale sociale/1/Sprijinirea ameliorării efectelor
provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al
consecințelor sale sociale, număr contract 1272/29.03.2022.
Valoarea totală a contractului este
de 500.372,59 lei, asistența financiară
nerambursabilă fiind finanțată integral
prin Fondul European de Dezvoltare
Regională (100%).
Perioada de implementare a proiectului este de 25 luni.
Obiectivul general al proiectului:
constă în creșterea capacității Școlilor
Gimnaziale Ciortești, Gimnaziale
Coropceni, Gimnaziale Șerbești și a
școlilor Primare Rotăria și Deleni de a
preveni și diminua răspândirea
potențială a infecției cu virusul SARSCoV-2 în rândul personalului și
elevilor. Prin proiect vor fi achiziționate
echipamente de protecție și dispozitive
medicale necesare implementării
măsurilor de prevenire și limitare a
răspândirii epidemiei cu noul coronavirus în rândul personalului și elevilor
școlii. Echipamentele de protecție și
dispozitivele medicale vor fi utilizate de
personalul școlilor și de către elevi pe
durata activităților desfășurate în
cadrul instituțiillor, asigurându-se astfel accesul la educație a copiilor din comuna Ciortești la serviciile publice de
educație în condiții de siguranță.
Proiectul contribuie la indicatorul de
rezultat al POIM 2S132 - Capacitate
adecvata de ingrijire și tratament a
cazurilor de infecție cu virusul SARSCov-2/ de gestionare a crizei sanitare.
Obiectivele specifice ale proiectului, care vor duce la atingerea obiectivului general, sunt:
1. Dotarea Scolilor Gimnaziale
Ciortești, Gimnaziale Coropceni,

Gimnaziale Șerbești și a școlilor Primare Rotăria și Deleni cu 94 dispozitive sanitare necesare dezinfectarii spațiilor comune. Vor fi
achiziționate 45 de dispensere pentru săpun dezinfectant, 33 de dispensere cu senzori pentru dezinfectanti, 16 termometre cu termoscanare, toate acestea urmând a
fi montate/utilizate în sălile de clasă
și alte spații comune ale școlii.
2. Asigurarea protecției personalului și
elevilor școlilor împotriva

răspândirii epidemiei cu noul coronavirus. Pentru atingerea acestui
obiectiv vor fi achiziționate materiale consumabile (măști, mănuși,
dezinfectant mâini și suprafețe)
necesare prevenirii răspândirii
SARS-CoV-2. Distribuirea acestora
se va realiza de către personalul adminstrativ al școlilor, pe durata
desfășurării activităților specifice în
cadrul instituției.
Rezultate aşteptate în urma
implementării proiectului:

Proiectul va contribui la cresterea accesului la educație a copiilor din cadrul
școlilor gimnaziale și primare din comuna Ciortești în contextul pandemiei
cu noul coronavirus COVID- 19. Cei
380 copii înscriși la cursurile școlilor și
colectivul format din 43 de cadre didactice vor dispune de echipamentele și dispozitivele medicale necesare asigurării
protecției personale împotriva răspândirii noului coronavirus ca urmare a participării la cursurile școlare desfășurate în
cadrul unitații de învățământ.

Hotărâri ale Consiliului Local Ciortești din luna aprilie 2022
Reunit în ședinţă
extraordinară de lucru în ziua
de 29 aprilie 2022, ora 09:00,
la sediul Căminului Cultural
Ciortesti, judetul Iași, cu
participarea fizica a
consilierilor locali, sau prin
mijloace electronice, cu
respectarea prevederilor
art.42-46 din Anexa nr.1 la
HCL Ciortesti nr.82/26.11.2020
privind aprobarea
Regulamentului de organizare
şi funcţionare al Consiliului

local al comunei Ciortești,
Consiliului Local al comunei
Ciortești a votat și aprobat
următoarele normative locale:
1. Aprobarea procesului verbal al sedintei anterioare din data de 31martie 2022.
2. Prezentare raportului al activității
compartimentului de asistență
socială
3. Proiect de hotărâre privind introducerea unor bunuri în domeniul public al Comunei Ciortești, județul Iași
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Biblioteca din Ciortești – activități de Paște

„Tradițiile Iașului“ – ediția a II-a Post și obiceiuri de Sfintele Paști
Miercuri, 6 aprilie 2022, Biblioteca
Judeţeană „Gh. Asachi“ Iași în parteneriat cu Colegiul Tehnic „Ioan C.
Ștefănescu“ Iași și Primăria Ciortești,
Biblioteca comunală „Mihai Eminescu“ Ciortești a desfășurat o nouă
întâlnire din cadrul proiectului intitulat „Tradițiile Iașului“ – ediția a II-a,
Post și obiceiuri de Sfintele Paști.
Elevii coordonați de profesorii de la
Colegiul Tehnic „Ioan C. Ștefănescu“
Iași: Alina Balan, Bungianu Cristina,
Crăcăileanu Alexandra, Andrei Pleșca
și Tomiță Pădurariu au prezentat produse tradiționale din postul Paștilor,
dar și pentru perioada sărbătorilor,
respectiv rețete pentru cozonaci și
pască.
Cei mici de la clasele I și a IV-a ale
Școlii Gimnaziale Ciortești, alături de
prof. înv. primar Elena Mihăilă, Elena
Stamate, bunicuțele: Maria Rusu, Sorina Olăeru, Nicoleta Bârlădeanu,
Alina Chifan în atmosfera bibliotecii
din Ciortești, orânduiți de către bibliotecar Maria Grigoriu, au înfățișat diverse modalități de colorare a ouălor
de Paști: cu orez, cu apă tare, cu
șervețele, cu sfeclă roșie, urzică, rostopască, frunze de fragi, și foi de ceapă.
Copiii au recitat din Elena Farago: „În

ziua de Paște“ și „La Paști“, de George
Topârceanu.
Manifestarea a avut loc online pe
platforma Zoom.

Reprezentanții bibliotecii au adus
în prim plan cărțile aflate în
colecțiile sale, specifice subiectului
dezbătut.

Căminul din Coropceni a găzduit Balul Cenușăresei
În data de 14 aprilie, pe scena Căminului Cultural din Coropceni au revenit
actorii Ateneului Național din Iași de
această data cu piesa de teatru
„Cenușăreasa“.
„CENUȘĂREASA“ este un spectacol
pentru toate vârstele, pornind de la
adaptarea scenică, care respectă întru
totul povestea clasică dar, transpusă
scenic într-o viziune regizorală modernă.
Orice spectacol presupune o nouă
provocare pentru fiecare artist, este
momentul de întânire a actorilor cu
personajele noi, care însuflețite cu har
si plăcerea jocului, oferă lumină, bucurie si zâmbete pe chipul fiecărui spectator.
Titlul „CENUȘĂREASA“ ne dezvăluie, deja, atmosfera spectacolului dar,
totodată, invită publicul, de toate vârstele, de-a fi părtași la seara de bal,
unde surprizele vor face tot deliciul.
O muzică de foarte bună calitate, cu
umor, cu momente lirice, semnată de
compozitorul Tibor Cári, va întregi atmosfera și va crea aura necesară, specifică unei seri de bal. Un spectacol colorat, cu un decor original și rafinat, semnat de scenografa Axenti Marfa, cu costume deosebit de inventive, cu stil,
purtând semnătura scenografei Alina
Dincă Pușcașu, completează gândul regizoral, de a aduce la rampă un spectacol inventiv și modern.

Balul nu ar fi posibil fără participarea
actorilor, o trupă profesionistă, dezinvoltă,
cu posibilități multiple de exprimare
scenică, cu talent și, nu în ultimul rând,
plăcerea și bucuria absolută a jocului.
La Coropceni sala de spectacol a fost
plină, spectacolul jucându-se în două
reprezentații. La sfărșitul spectacolului
cei mici s-au fotografiat ci actorii și au
primit autografe.
Din distribuția spectacolului fac
parte:
Cenușăreasa – Alexandra Macovei
Zâna – Erica Moldovan
Majordomul – Daniel Onoae
Regele – Codrin Dănilă
Prințul – Dumitru Florescu
Mama vitregă – Alexandra Paftală
Sora vitregă – Ana Hegyi
Sora vitregă – Cezara Fantu

Tunarul – Daniel Popa.
„Suntem bucuroși că prin această
investiție finanțată de CNI și
recepționată anul trecut în toamnă
putem găzdui la noi în comună astfel

de momente artistice care vin să
îmbogășească experiența culturală a
elevilor noștri și de ce nu să îi și educe“
a declarat Alina Apostol – primarul comunei Ciortești.
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Învierea Domnului și învierea noastră
Cu ocazia Sfintelor Sărbători de
Paște transmitem către
credincioșii comunei Ciortești
cuvântul de învățătură al
Părintelui Gabriel Andrei
Gherasă - ieșean la obârșie însă
slujitor pentru românii de
dincolo de Prut, Consilier pentru
Proiecte și Patrimoniu Bisericesc
al Mitropoliei Basarabiei și
prieten al comunei noastre:
„Răsună pretutindeni salutul
„Hristos a înviat“, un cuvânt mărturisitor și îndemn pentru învierea fiecăruia din noi. Cu adevărat, tocmai
această perioadă a anului reprezintă
prilejul unei înnoiri, a primenirii
noastre sufletești. Învierea Domnului
este adevărul suprem şi temelia credinţei noastre creştine. Căci „dacă
Hristos n-a înviat, zadarnică este credinţa voastră’’ ne spune Sfântul Apostol Pavel (I Corinteni 15, 17). Credința
noastră îşi pierde esenţa dacă nu credem în Înviere, căci tocmai învierea
Lui Hristos este o speranță și un îndemn pentru fiecare dintre noi.
Toată această perioadă liturgică
aparte, cu ritmul liturgic al Postului
Mare, în care ne-am primenit
sufletește pentru această mare tragedie
și bucurie a umanității, culminând cu
Săptămâna Mare, în care fiecare zi nea făcut să rememorăm ultimul răstimp
al vieții pământești a Mântuitorului și
să vibrăm tainic privind la puntea
veșnicei trădări și a jertfei supreme pe
care Dumnezeu o trimite spre ridicarea noastră. Tocmai aceasta este și imaginea pe care icoana Învierii Domnului ne-o pune înainte: Hristos
înveșmântat în albul curăției, având

încă semnele cuielor ce l-au țintuit pe
Crucea cea de Viață dătătoare, îi
scoate pe toți cei întemnițați în Iad,
spre a se bucura de această mare taină.
Valențele spirituale ale acestei ridicări și eliberări mântuitoare sunt profund legate, pentru spiritualitatea poporului nostru, tocmai de comemorarea celor adormiți. Pentru creștin, imaginea dezolantă a unui Mesia ce este
lipsit de viață și răstignit pe Cruce,
avanpostul celei mai josnice condamnări a vremii sale, este dătătoare de
nădejde. De nădejdea că dincolo de
moarte, prin sfărâmarea porților Iadu-

lui pe care le rememorăm prin lovirea
cu Sfânta Cruce a ușilor bisericii după
tradiționala ei înconjurare din noaptea
Învierii, stă Viața cea fără de sfârșit.
Primenirea aceasta spirituală a fiecăruia din noi, manifestată și în mod
exterior prin înnoirea noastră din
această perioadă este o inerție a
conștientizării că tocmai măreția și
taina acestui eveniment este „praznic
al praznicelor și sărbătoare a sărbătorilor“ (Canonul Paștilor).
Evenimentele legate de Învierea
Domnului sunt, cu adevărat, chemarea
de a ne împlini fiecare dintre noi lu-

crarea, dincolo de trădări, dezamăgiri
ori lepădări. Hristos este, prin
excelență, modelul celui care își
desăvârșește lucrarea spre a face și noi
aidoma. Tot ceea ce ne înconjoară rememorează Paștile iar această Înviere
este o invitație la învierea noastră personală, o invitație la responsabilitate,
la asumarea Crucii in spatele căreia stă
biruința. In chip vădit, tocmai în
aceasta stă taina Învierii: chemarea ca
în vremea petrecerii noastre aici să ne
ridicăm din zgura păcatului și a dezinteresului iar după aceasta, că ne bucurăm împreună cu Hristos!

