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Apare lunar

Un nou proiect cu fonduri europene destinat
elevilor așteaptă finanțare la Ciortești
În baza unui parteneriat
între Școala Gimnazială
Ciortești și SC COMFORMEDIS SRL a fost depus
spre aprobare în luna februarie
un proiect dedicat atît elevilor
cât și cadrelor didactice din
cumuna Ciortești intitulat
„Școala de dincolo de școală“.
Valoarea proiectului este de
aproximativ 350.000euro, cod
apel
POCU/987/6/26/Operațiune
compozită O.S 6.3, O.S 6.6,
Cod proiect 153918 Educație nonformală în sistem
outdoor - Regiuni mai putin
dezvoltate, Axa Prioritară
Educație și Componente.
Acest proiect are ca obiectiv
principal diminuarea procentului de abandon școlar în
Școala Gimnazială Ciortești și
în școlile arondate acesteia din
județul Iași prin integrarea
activă a 325 de elevi din
învațământul primar și gimnazial, timp de 9 luni în
activități de educație nonformală în sistem outdoor.
Creșterea calității serviciilor
educaționale și îmbunătățirea
competențelor a 36 de cadre
didactice prin perfecționarea
acestora în domeniul educației
nonformale și prin amenajarea
de spații necesare organizării
programelor în sistem outdoor
reprezintă un al doilea obiectiv
de interes al programului.
Odată cu implementarea
proiectului personalul didactic
va beneficia de un program de
formare prin care va dobândi
noi metode nonformale pentru a sprijini elevii să acumuleze competențe transversale.
Unitatea școlară cu personalitate juridică precum si
unitățile arondate acesteia vor
beneficia de amenajarea
spațiilor outdoor și de dotarea
acestor spații cu scopul de a
realiza în interiorul acestora
activități nonformale de tip
outdoor inovative.
Furnizarea de măsuri remediale inovative și servicii de informare, mediere școlară, consiliere și orientare
educațională timp de 9 luni
pentru 325 de elevi va fi
deasemenea unul dintre obiective.
Dezvoltarea unor mecanisme locale inovative de
susținere a procesului
educațional prin schimb de
bune practici ale specialiștilor

din educație și creșterea
implicării active a părinților și
a comunităților în acest proces
este un alt obiectiv.
Concret, pentru a se
ADRESA NEVOILOR IDENTIFICATE, proiectul propune:
u activități de educație nonformale în sistem outdoor;
u activități artistice de prevenire a părăsirii timpurii de
tip atelier menite să dezvolte
talentele copiilor, spiritul de
echipa și creativitatea;
u activități de empowerment
a elevilor din cadrul
comunităþîi;
u activități nonformale interdisciplinare menite să consolideze noțiunele acumulate în educația formală;
u furnizarea de măsuri remediale inovative și servicii de
informare, mediere școlară,
consiliere și orientare
educațională;
u consilierea psihologică a
elevilor care fac parte din
grupuri vulnerabile;
u realizarea de activități de
socializare prin implicarea
elevilor și autorităților locale;
u acordarea de sprijin material copiilor din grupul țintă
pentru reducerea abandonului școlar.

REZULTATE
1. Concret 36 de cadre didactice ce provin de la unitățile
de învățământ din localitatea
Ciortești beneficiază în cadrul
proiectului, de perfecționare
profesională specializată
acreditată prin participarea
acestora la programe de dezvoltare de competențe în
domeniul educației nonfromale de tip outdoor pentru
care se acordă credite profesionale transferabile, finalizate
prin certificare.
2. Creșterea ratei de participare în învatamântul primar și
gimnazial la nivelul unităților
școlare din Ciortesti prin integrarea activă a 325 de elevii în
activități de educație
nonformală outdoor și
activități remediabile. Toți cei
325 de elevi vor beneficia în
cadrul proiectului de:
u acces egal și nediscriminatoriu la activității de
educație nonformală de tip
outdoor
u suport din partea celor doi
asistenți suport grup țintă.

Acest rezultat este susținut
de următorii indicatori și output-uri:
u 325 de de elevi beneficiază
de servicii educaționale
îmbunătățite și de spații
outdoor
u 325 elevii beneficiază de 4
spații outdoor
corespunzătoare nevoilor
lor
u 325 de elevii beneficiază de
sprijin material și de hrană
la fiecare întâlnire
u elevii aflăți în situație de
risc major beneficiază de
măsuri remediabile și consiliere educațională
u output- uri privind teme
orizontale (egalitate de
șanse și dezvoltare
durabilă).
Îmbunătățiri/beneficii reale:
u 325 elevii își vor îmbunătți
situația școlară și nu se vor
mai află în risc de părăsire
timpurie a școlii.
u Elevii vor avea o înțelegere
mai bună a mediului
înconjurător, aceștia vor
dobândi noțiuni despre
cromatică, diversitatea
formelor, spațialitate și
perspectivă – foarte utile în
dezvoltarea inteligenței
vizuale/spațiale, implicit în
materii în care sunt necesare aceste abilități și
cunostințe; geometria, desenul tehnic.
Se vor achiziționa 325 de
ghiozdane și penare complet
echipate, câte un ghiozdan
pentru fiecare elev.
„Sperăm ca proiectul nostru
să fie aprobat și prin aceste
activități să reușim să sprijinim
elevii din comunitatea
noastră.“ a declarat Alina
Apostol, primarul comunei
Ciortești.

Teatru la Căminul
Cultural Coropceni
Primăvara vine cu o surpriză culturală pentru locuitorii
comunei Ciortești. Astfel pe 9 martie căminul Cultural din
Coropceni va găzdui trupa de teatru a „Ateneului Național
din Iași“ pentru a pune în scenă piesa de teatru „Harap Alb“.
Biletele costă 10 lei, se pot achiziționa în școli, dar și în
ziua spectacolului. Spectacolul se adresează atât copiilor cât
și părinților și bunicilor.
Pentru a asigura condițiile de confort și siguranță impuse
de pandemie spectacolul se va juca de două ori, la ora 12 și la
ora 14.
Vă așteptăm!
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Hotărâri ale Consiliului Local
Ciortești din luna februarie 2022
Reunit în ședință extraordinară de
lucru în ziua de 4 februrie 2022,
ora 09:00, la sediul Căminului
Cultural Ciortesti, judetul Iași,
Consiliului Local al comunei
Ciortești a votat și aprobat
următoarele normative locale:
1. Alegerea președintelui de ședință
pentru următoarele luni
2. Aprobarea procesului verbal al sedintei anterioare din data de 22 decembrie 2021.
3. Aprobarea procesului verbal al sedintei anterioare din data de 11 ianuarie 2022.
4. Prezentarea raportului de activitate
al primarului comunei Ciortesti pe
anul 2021

5. Proiect de hotărâre privind organizarea rețelei școlare în anul școlar
2022-2023 în comuna Ciortesti,
judetul Iași.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni si lucrări
de interes local pentru persoanele
apte de muncă din familiile beneficiare cu venit minim garantat pentru anul 2022
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea executiei bugetului local pe
trimestrul IV 2021
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local al anului 2021 al
secțiunii de dezvoltare pe anul
2022.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de achizitii publice a
comunei Ciortești pentru anul
2022.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului cuprinzând
măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația
proiectelor de hotărâre cu caracter
normativ care se supun adoptării
Consiliului Local al Comunei
Ciortești, jud. Iași.
11. Proiect de hotărâre privind transmiterea acordului pentru preluarea
în proprietatea comunei a obiectivului PANOU DE SEMNALIZARE PE DN 24 CIORTEȘTI
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local și a listei de

Parcului auto al primăriei
i s-a adăugat o remorcă

investiții ale comunei Ciortesti pe
anul 2022
13. Proiect de hotărâre privind recuperarea sumelor cheltuite cu
branșamentele aferente proiectului
de investiție „INFIINȚARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ
ÎN COMUNA CIORTEȘTI,
JUDEȚUL IAȘI“, a căror proprietari
refuză contractarea cu APAVITAL
S.A.
14. Proiect de hotărâre privind vânzarea terenurilor situate în intravilanul satului Deleni, comuna
Ciortești, județul Iași, identificate
cu numărul cadastral 60350, respectiv 60408, aflate în domeniul
privat al Consiliului Local al comunei Ciortești.

Anunț public
privind depunerea
solicitării de
emitere a
acordului
de mediu
Comuna Ciortești,
județul Iași
Comuna Ciortești, județul Iași anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru: „Sistem de alimentare cu apă
în sat Șerbești, comuna Ciortești, județul Iași“ propus
a fi amplasat în comuna Ciortești, județul Iași.
Informațiile privind proiectul propus/memoriul
de prezentare pot fi consultate la sediul autorității
competente pentru protecția mediului APM Iași,
Strada Calea Chișinăului, nr.43, municipiul Iași, în
zilele de L-J, între orele 9-14 sau la sediul primăriei,
comuna Ciortești, Judetul Iași.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul
autorității competente pentru protecția mediului
APM Iași.

Anunț înnoire dosare
„Dragilor după cum bine știți suntem în GAL Ștefan
cel Mare alături de alte 14 comune. Datorită acestei
asocieri am reușit să îmbogățim parcul de utilaje al
primăriei cu buldoexcavatorul și altele. Tot prin GAL,
acum ceva ani, s-a achiziționat și un tractor New Holland pe care îl punem la treaba cu ajutorul accesoriilor. Urmează, din mărunțișurile de fonduri rămase,
să achiziționăm o remorcă, mono ax de 5 tone.

În dat de 22 februarie am primit notificarea pentru semnarea contractului de finanțare!
Pentru cei din zonă care știu că aveam o
remorcă pentru tractor, vreau să le transmit că
era de acasă de la mine, mi-am dorit să avem cu
ce face treabă nu doar să ne plângem.“ a anunțat
pe rețeaua de socializare Alina Apostol, primarul
comunei Ciortești.

Beneficiarii Alocației de susținere a famiiei
sunt așteptați la sediul primăriei să își actualizeze dosarele cu:
u Adeverință ROL de la registru agricol
u Adeverință cu salariul net pe luna ianuarie
2022
u Adeverință elevi cu absențele din primul
semestru
sau
u Adeverință preșcolari.
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APIA dă startul Campaniei de informare pentru
primirea Cererilor Unice de Plată în anul 2022
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) a demarat în
data de 15 februarie, Campania de informare a fermierilor cu privire la
primirea Cererilor Unice de Plată în
anului 2022, sub sloganul: „ALĂTURI
DE FERMIERI PENTRU O
AGRICULTURĂ PERFORMANTĂ!
Depune la APIA Cererea Unică de
Plată în perioada 01 Martie – 16 Mai
2022!“
Fermierii vor putea depune în perioada 01 martie – 16 mai 2022, Cererea Unică de Plată prin accesarea
aplicației IPA-Online din versiunea internet, conform Manualului de utilizare IPA-Online (accesibil în
aplicaţie), fără a se prezenta la Centrele județene/locale APIA, ținând
cont de condițiile impuse de pandemia
Covid 19.
Se va completa o singură Cerere
Unică de Plată, chiar dacă se
utilizează suprafeţe de teren în
diferite localităţi sau judeţe.
Fermierii trebuie să verifice
împreună cu primăria pe raza căreia
dețin terenul, situația înscrierii în Registrul agricol a terenului și să permită
primăriei să transmită la APIA
adeverința.
Documentele care fac dovada că
terenul agricol se află la dispoziţia fermierului trebuie să fie încheiate înaintea depunerii Cererii unice de plată şi
să fie valabile la data depunerii
Cererii.
Adeverințele emise pentru schemele
din sectorul zootehnic de către
asociaţia/agenţia acreditată pentru
înfiinţarea şi menţinerea registrului
genealogic al rasei/oficiul pentru
zootehnie judeţean, pot fi transmise
electronic prin platforma pusă la
dispoziție de către APIA, cu informarea fermierului.

De asemenea, fermierii care deţin
animale în exploataţie au obligația să
se asigure că datele acestora sunt actualizate/corectate în Registrul Naţional
al Exploataţiilor (RNE) (la medicul
veterinar concesionar/asociaţie/propriile evidenţe, dacă sunteţi utilizator
SNIIA) și să se adreseze Centrului
APIA în vederea completării
declarației sector zootehnic în
aplicația dedicată sectorului
zootehnic, înainte de accesarea IPA
Online.
Responsabilitatea privind legalitatea şi valabilitatea documentelor
aparţine fermierului şi/sau
autorităţii care a emis/atestat aceste
documente, după caz.
Fermierii care sunt deja beneficiari
APIA își vor actualiza la completarea
Cererii doar datele ce au suferit
modificări față de anul anterior. În
acest fel, se reduce timpul de completare a cererii, iar probabilitatea de a
introduce date greşite este mai mică.
Funcționarii APIA vor contacta fermierii în vederea închiderii electronice
a cererii și pentru programarea acestora în vederea semnării Cererii și
declarațiilor atașate acesteia.
ATENŢIE!!! Începând cu anul
2022 fermierii pot semna Cererile
folosind și semnătura electronică. În
această situație este necesar să se
anunțe (prin mesaj telefonic sau prin
e-mail) funcționarul desemnat să gestioneze cererea despre faptul că se
dorește să se semneze electronic.
Semnătura electronică trebuie aplicată
pe cererea unică de plată descărcată
din aplicația IPA-Online la data
depunerii. Angajamentele și
declarațiile, parte a cererii unice de
plată, se vor semna, de asemenea, electronic la aceeași dată.

Foarte important este ca, înainte de
semnarea Cererii unice de plată sector
vegetal și zootehnic, să se verifice încă
o dată infomațiile înscrise și
documentația depusă!

INFORMAȚII SUPLIMENTARE
Reamintim că, în calitate de stat
membru al Uniunii Europene, România beneficiază de fonduri europene,
prin aplicarea schemelor de
plăţi/măsurilor de sprijin/ajutoarelor
naționale tranzitorii, ca mecanisme de
susţinere a producătorilor agricoli, respectiv:
- schema de plată unică pe suprafaţă
(SAPS), plata redistributivă, plata pentru practici agricole benefice pentru
climă şi mediu, plata pentru tinerii
fermieri, plata pentru micii fermieri,
schema de sprijin cuplat în sectorul
vegetal și zootehnic,
- măsurile compensatorii de dezvoltare rurală: Măsura 10 - Agromediu şi climă, Măsura 11 - Agricultura ecologică, Măsura 13 - Plăţi pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau alte constrângeri
specifice (PNDR 2014-2020),

- ajutoarele naţionale tranzitorii
(ANT) care se acordă în sectorul vegetal şi zootehnic.
Potrivit prevederilor legislaţiei europene şi naţionale, orice fermier care
solicită plăţi în cadrul schemelor de
plată/măsurilor de sprijin/ajutoarelor
naționale tranzitorii aferente Campaniei 2022, are obligația să respecte
normele de ecocondiționalitate, care
cuprind Bunele Condiţii Agricole şi
de Mediu (GAEC) şi Cerinţele Legale
în Materie de Gestionare (SMR), pe
tot pacursul anului, pe toate
parcelele agricole din cadrul
exploataţiei, indiferent de mărimea
lor (inclusiv pe cele neeligibile şi pe
cele care nu mai sunt folosite în
scopul producţiei).
Informațiile detaliate pentru accesarea fiecărei scheme de plată/măsuri
de sprijin, inclusiv hărțile și listele cu
UAT eligibile pentru măsurile de dezvoltare rurală, dar și ghidurile adresate
fermierilor, pot fi consultate la Centrele APIA și pe site-urile:
www.apia.org.ro, www.madr.ro și
www.pndr.ro.

APIA eliberează adeverințe pentru solicitanții schemei de
ajutor de stat în sectorul creșterii animalelor pentru anul 2022
Agenția de Plăți și Intervenție pentru
Agricultură (APIA) a demarat începînd cu 16 februarie 2022, eliberarea de adeverințe pentru solicitanții
schemei de ajutor de stat în sectorul
creșterii animalelor pentru anul 2022.
Acțiunea se realizează în conformitate
cu Hotărârea nr.207/14.02.2022 pentru
completarea art.19 din Hotărârea Guvernului nr.1179/2014, privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în
sectorul creșterii animalelor, publicată
în Monitorul Oficial nr.152/15.02.2022.
Pentru anul 2022, APIA a încheiat
convenții cu instituțiile bancare și
nebancare, respectiv cu două fonduri
de garantare - Fondul de Garantare a
Creditului Rural IFN – SA (FGCR) și
Fondul Național de Garantare a Creditului pentru întreprinderi Mici și Mijlocii IFN – SA (FNGCIMM), pentru a
veni în sprijinul fermierilor care
intenționează să acceseze credite în
vederea finanțării activităților curente.

Astfel, potrivit convențiilor, la solicitarea scrisă a fermierului, APIA
eliberează o adeverință prin care
confirmă că acesta a depus cererea
inițială de solicitare a ajutorului de
stat în sectorul creșterii animalelor,
aferentă anului 2022. Prin
adeverință se confirmă valoarea de
70% din cuantumul ajutorului determinat aferent cererii inițiale anuale.
Valoarea creditului va fi de până la
90% din suma înscrisă în adeverința
cuvenită solicitantului.
Fondul de Garantare a Creditului
Rural IFN – SA (FGCR) și Fondul
Național de Garantare a Creditului
pentru întreprinderi Mici și Mijlocii
IFN – SA (FNGCIMM) garantează
maxim 80% din valoarea fiecărui credit
acordat de bănci fermierilor.
Reamintim fermierilor că, potrivit
Ordinului Ministrului Agriculturii și
Dezvoltării Rurale nr. 703/2013, cu

modificările și completările ulterioare,
care stabilește condițiile în care se vor
încheia convențiile dintre instituțiile financiar-bancare sau nebancare și
APIA, în vederea finanțării de către
acestea a activităților curente ale beneficiarilor plăților derulate de instituția
noastră în baza adeverințelor eliberate,
dobânda aferentă acordării creditelor
va fi de RON-ROBOR 6M + maxim
2%.
În ceea ce privește comisioanele
practicate de instituțiile finanțatoare,
APIA atrage atenția fermierilor care
doresc să acceseze credite, să analizeze
cu atenție sporită soluțiile de
finanțare propuse de instituțiile financiar-bancare și nebancare ce
vizează costul acestora, astfel încât să
aleagă modalitățile de finanțare care
răspund cel mai bine necesităților
proprii.
Până în prezent, Agenția de Plăți și
Intervenție pentru Agricultură a

încheiat Convenții cu următoarele
instituții bancare și nebancare, respectiv cu Fondul de Garantare a Creditului
Rural IFN – SA (FGCR) și Fondul
Național de Garantare a Creditului
pentru întreprinderi Mici și Mijlocii
IFN – SA (FNGCIMM):
1. APIA - BCR Social Finance IFN SA;
2. APIA – BRD - FGCR;
3. APIA - CEC Bank - FGCR/
FNGCIMM;
4. APIA – Creditcoop - FGCR;
5. APIA - Intesa SanPaolo -FGCR;
6. APIA – OTP - FGCR/ FNGCIMM;
7. APIA - Raiffeisen Bank - FGCR;
8. APIA - Patria Bank - FGCR;
9. APIA – Techcventures - FGCR;
10. APIA - Banca Transilvania - FGCR.
Toate convențiile încheiate între
APIA, instituțiile bancare și nebancare,
respectiv FGCR/ FNGCIMM vor fi
postate pe site-ul instituției:
www.apia.org.ro, în secțiunea
Convenții, Acorduri, Protocoale.

EVENIMENTE

4

Colinele Ciorteștilor

Dragobetele,
sărbătoarea iubirii
la români
Sărbătoarea Dragobetelui, din 24
februarie, face parte din tradiţia magică
a poporului român şi din credinţa în
reînnoirea ciclică a lumii.
Dragobetele este, conform credinţei
populare, un duh poznaş şi capricios
căruia trebuie să îi câştigi bunăvoinţa.
Motiv pentru care trebuie să te asiguri
că în ziua respectivă nu încalci tradiția.

Cum a apărut Dragobetele – de
unde vine denumirea de Dragobete
Conform calendarului creștin ortodox la 24 februarie se sărbătorește Întîia
și a doua aflare a Capului Sf. Ioan
Botezătorul, sărbătoare numită în
spațiul slav Glavo-Obretenia. Denumirea de Dragobete provine de la cuvintele slave vechi „dragu-“ ‒ drag și
„bîti“ – a fi (deci a fi drag). Ca atare denumirea slavă a început să fie adaptată
încet-încet la limba noastră, astfel
apărînd în evul mediu denumirile Vobretenia, Rogobete, Bragobete, Bragovete (unele dintre ele, foarte apropiate de
denumirea cunoscută astăzi ‒ Dragobete), pînă cînd, probabil și sub influența

principalelor caracteristici ale
sărbătorii s-a impus pe arii destul de
extinse mai ales în sudul și sud-vestul
României şi în Moldova denumirea ‒
Dragobete.
Considerat ca fiind patronul
dragostei, al bunei dispoziții,
deschizător al primăverii și fiu al Babei
Dochia, Dragobetele este întâmpinat cu
flori. Tradiția spune că fetele și femeile
care nu au fost sărutate în această zi vor
fi singure tot anul. De aceea, menirea
Dragobetelui este de a le găsi și a le
săruta chiar și pe acele fețe care nu sunt
frumoase.
Cu ocazia sărbătorii de Dragobete
elevii Școlii Șerbești au avut parte de o
zi specială în spiritul tradiției. Astfel la
școala lor a fost invitată doamna Maria
Rusu, artizan local, care a expus o
parte din lucrările sale și i-a inițiat pe
cei mici în tainele cusutului în
„cruciulițe“.
Ca orice activitate extrașcolară,
evenimentul a avut un real succes în
rândul celor mici, stârnindu-le curiozitatea și hrănindu-le setea de cunoaștere
specifică vîrstei.

Cursuri de dans și balet la
Căminul Cultural Ciortești
Căminul Cultural din Ciortești își
imbogățește activitatea. Începînd cu
luna martie acesta va găzdui cursuri
de balet, dans popular și dans contemporan.
Sub coregrafia doamnei Verdeș
Maria copiii din Ciortești și nu
numai sunt așteptați să pătrundă în
tainele pașilor de dans pentru dezvoltarea a unei posturi corecte și
creștere armonioasă.

Costul unei ședințe este de 20
lei/ora sau 60 lei pentru 4 ședințe.
Orarul va fi stabilit după formarea
grupelor,
Doritorii vor putea face parte
dintr-un ansamblu de dansuri a Comunei Ciortești și vor putea participa
la competiții dar și la evenimentele
culturale din comună.
Inscrierile se pot face la nr. de telefon 0748173187.

Se reiau antrenamentele de kickboxing la Deleni
O sală de la școala de
lângă parcul Deleni a fost
transformată în sală pentru activități sportive.
Spațiul este pregătit pentru
activități de kickboxing iar
înscrierile vizeză tineri și
copii din toată zona.
Pachetul de antrenamente propus este de 3
antrenamente pe
săptămână, 10 lei/antrenament sau un abonament de
100 lei/lună!
Programul va fi stabilit
după formarea grupelor.
Doritorii se pot înscrie
la nr. de telefon:
0755618395

