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Apare lunar

Școlile din comuna Ciortești vor
primi echipamente IT și sanitare
Primăria Ciortești a primit
finanțare pentru două proiecte prin
fonduri europene, unul pentru
achiziționarea de echipamente IT,
(apel POC/882/2/4/Îmbunătățirea
conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul eeducație, e-incluziune, e-sănătate si
e-cultură/4/Îmbunătățirea
conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul eeducație, e-incluziune, e-sănătate si
e-cultură apel 3641628), și unul pen-

tru achizitia de echipamente sanitare necesare desfășurării activității
didactice, (Cod apel 148891
Achiziția de echipamente sanitare
necesare desfășurării activitătii didactice pentru Școala Ciortești din
Comuna Ciortești, județul Iași - Cod
apel: POIM/881/9/1/Consolidarea
capacității de gestionare a crizei sanitare), iar vestea bună este că ambele
au fost declarate eligibile și se vor
implementa în cursul acestui an
școlar.

Școală nouă la Coropceni
Școala din satul Coropceni
va beneficia de construcția
unui corp nou de clădire în
urma obținerii finanțării
printr-un program derulat de
Ministerul Educației și Cercetării.
Proiectul va fi finanțat de
către Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare

și se va derula pe o perioadă de
6 ani.
„Trebuie să aduc mulțumiri
pentru această reușită doamnei
Mihaela Popa, deși nu se mai
află în echipa ministerială, prin
prezența sa în Ministerul
Educației Naționale, a reușit să
impună obținerea finanțărilor
și pentru județul Iași.

În urma aprobării acestor proiecte
școlile din Ciortești vor fi dotate cu
148 de tablete, 43 de laptopuri, 33 de
camere web videoconferință, 13 videoproiectoare, 13 ecrane de proiecție, 20
de tablete interactive, 8 routere wireless, 888 sisteme management dispositive și 43 de tablete grafice.
Iar materialele sanitare vor fi: măști
de protecție 3 straturi, 3 pliuri,
BFE>98%, tip II, mănuși protective,
dezinfectant mâini, dezinfectant
suprafețe, săpun dezinfectant, dispen-

Astfel prin programul derulat
de Ministerul Educației și Cercetării, prin Unitatea de Management al Proiectelor pentru
Modernizarea Rețelei Școlare și
Universitare (UMPMRSU) se va
realiza modernizarea infrastructurii școlare, prin reabilitarea, consolidarea și construirea
a circa 70 de școli, în prima
etapă în zonele cu cel mai mare
risc seismic din România.
În județul Iași se vor realiza 6
școli noi printre care și la Coropceni.
Mulțumesc Mihaela Popa,
creditul acestei reușite îți
aparține! Am promis că o voi
declara răspicat, consider că
trebuie să se afle, despre oamenii care cu adevărat ne sprijină
pe noi primarii.“ a declarat
Alina Apostol, primarul comunei Ciortești.

sere săpun dezinfectant, dispensere
dezinfectanți cu senzor, termometru
cu termoscanare.
„Toate aceste materiale sunt extrem de necesare pentru buna
desfășurare a activităților din școlile
comunei Ciortești și ne bucurăm că
am reușit să primim finanțare pentru
ele. Educația este pilonul principal de
dezvoltare a societății iar investițiile
în educație sunt cele mai bune
investiții în viitor“ a declarat Alina
Apostol, primarul comunei Ciortești.

Primăria Ciortești a făcut
primul pas spre digitalizare
Începând cu luna
ianuarie taxele și impozitele locale pot fi
plătite și cu cardul.
Casieria dispune
de un aparat POS de
la Banca Transilvania, iar angajații se
străduiesc să faciliteze serviciile oferite, pe toate domeniile, pentru o
administrație eficientă, orientată spre
evoluție și sprijin.
„Trăim în secolul tehnologiei iar mulți dintre
cetățeni au început să încaseze veniturile salariale
sau de altă natură pe card, direct în contul bancar,
motiv pentru care consider eficientă existența acestui POS la casierie“ a declarat Alina Apostol, primarul comunei Ciortești.
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Se lucrează în ritm alert la noul sediu de primărie
Aflată în vizită de lucru pe șantierul
sediului de primărie de la Ciortești,
Alina Apostol, primarul comunei se
arată încântată de modul în care avansează lucrările. Recepția clădirii se preconizează a fi realizată în toamna acestui an, în luna septembrie iar până
atunci se lucrează intens atât la detaliile
de interior cât și la cele de exterior. În
momentul de față clădirea este ridicată
la roșu și se lucrează la acoperiș.
Alături de ing. Arhitect Maria Calance au fost puse la punct detaliile de
amenajare a terenului exterior al noului sediu de primărie, astfel clădirea va
fi împrejmuită de gard doar în partea
din spate și pe lateral stînga cu pro-

Anunț
S.C. VIACONS RUTIER S.R.L, cu
sediul în Huși, județul Vaslui,
angajează:
1. Devizier / Inginer – Ofertare /
Responsabil cantități : absolvent
studii tehnice superioare – inginerie; cunoștințe de operare
PC, MS Office; constituie un
avantaj experiența pe un post
similar (decontare/ofertare,
documentație tehnică);
2. Inginer CFDP cu experiență în
domeniu;

3. Inginer Laborator gr. II Drumuri;
4. Muncitori calificați și necalificați
la întreținerea de drumuri,
șosele, poduri, baraje;
5. Șoferi profesioniști autocamion;
6. Mecanic utilaj.
Cererile de angajare se depun la
sediul societatii: str. Soseaua HușiStanilești nr. 48A sau email
resurse.umane@viaconsrutier.com.
Relații la numărul de telefon
0235.481.227 persoană contact Șef birou R.U. TANIA TOMA.

prietatea privată, accesul pietonal va fi
realizat direct din stradă iar pe partea
laterală din dreapta și în spate sunt
gîndite locuri de parcare.
„Sediul Primăriei Ciortești iese din
tiparul unei clădiri obișnuite și mă
bucur că sunt contemporană cu zidirea lui! Va fi cartea de vizită, a mea
ca primar, primul impact al
autorităților și al vizitatorilor.“
declară satisfăcută primarul comunei
Ciortești, Alina Apostol.
Lucrările la noul sediu de primărie
au început în luna martie 2021 iar
investiția în valoare totală de 3.679.834
lei este realizată prin Compania
Națională de Investiții.

Hotărâri ale Consiliului Local
Ciortești din luna ianuarie 2022
Reunit în ședință extraordinară de
lucru în ziua de 11 ianuarie 2022,
ora 09:00, la sediul Căminului
Cultural Ciortesti, judetul Iasi,
Consiliul Local Ciortești a votat și
aprobat următoarele normative
locale:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor proiectului de
investiții cu titlul „Achizitia de echipamente sanitare pentru Scoala Ciortesti
din Comuna Ciortesti, judetul Iasi, necesare desfasurarii activitatii didactice“.
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Căminul Cultural
din Ciortești - gazdă
de ziua lui Eminescu
Evenimentele culturale și istorice
semnificative ale lunii ianuarie nu au
trecut neobservate pentru elevii și
cadrele didactice din comuna
Ciortești.
Ziua de 15 ianuarie este cunoscută
ca fiind ziua lui Mihai Eminescu, dar
și Ziua Culturii Naționale. Anul acesta
s-au împlinit 172 de ani de la nașterea
marelui poet. Ziua Culturii Naţionale
a fost marcată pentru prima dată la 15
ianuarie 2011, adică în urmă cu 11 ani.
Data la care se sărbătoreşte această zi
este data naşterii poetului naţional al
românilor, Mihai Eminescu (18501889).
În plan local, Ziua lui Mihai Eminescu a fost sărbătorită pe 14 ianuarie
printr-o frumoasă activitate educativă
realizată cu elevii clasei a V-a din
structura școlară Șerbești care prin
grija doamnei învățător Geanina Buga
au vizitat Biblioteca Mihai Eminescu

de la Căminul Cultural Ciortești unde
doamna bibliotecar Maricela Grigoriu
a avut grijă ca aceștia să aibă parte de
o vizionare Power Point despre viața și
opera marelui poet, au desenat scene
inspirate din opera eminesciană și au
recitat poezii la alegere din opera poetului.
„Activitățile de acest gen au menirea
de păstra viu interesul pentru cultură și
strămoși, de a sădi în sufletul celor mici
curiozitatea de a descoperi tainele literaturii și ale poeziei. Într-o vreme plină
de tehnologie și informație maim ult
sau mai puțin reală, consider că este
obligatoriu să îi ținem pe cei mici cât
mai aproape de cartea tipărită, de
lectură și cum altfel o putem face dacă
nu aducându-i la bibliotecă de ziua
culturii?“ a declarat Mihaela Botezatu,
coordonatorul Căminului Cultural
Ciortești.

Unirea Principatelor Române sărbătorită de elevi
La 24 ianuarie 2022 s-au împlinit 163
de ani de la Unirea Principatelor
Române. Acest eveniment major este
considerat a fi primul pas important pe
calea înfăptuirii statului naţional unitar
român.
Acest eveniment a avut loc după ce,
la 5/17 ianuarie 1859, Alexandru Ioan
Cuza a fost ales în unanimitate domn al
Moldovei, iar la 24 ianuarie/5 februarie,
a fost ales şi domn al Țării Româmești
sau Muntenia.
Ţelul comun de unire a românilor
într-un singur stat a fost atins la 1 decembrie 1918, când a avut loc Unirea
Transilvaniei, Banatului, Crişanei şi
Maramureşului cu România.
La Ciortești Unirea Principatelor
Române, anul acesta, a fost sărbătorită
pe data de 23 ianuarie, cu o zi în avans,
de către elevii claselor V – VIII care au
venit la Biblioteca de la căminul Cul-

tural Ciortești unde dna. învățător Gianina Buga le-a pregătit informații despre reformele lui Cuza, au realizat desene cu tematica unirea, au discutat despre însemnătatea unirii iar dna Bibliotecar Marcela Grigoriu le-a prezentat
aportul adus de Săndulache Miclescu,
boier din Șerbești, apropiat al lui Cuza,
membru în divanul ad-hoc, la
înfăptuirea Unirii și cartea „Documentele familiei Miclescu“.
La finalul prezentării toți au ăncins
Hora Unirii atât pe scena căminului dar
și în fața clădirii spe bucuria
trecătorilor..
„Ne bucurăm de fiecare data când
grupuri de elevi trec pragul bibliotecii
noastre mai ales în astfel de ocazii
aniversare și le pregătim cu drag
activități care să îi bucure și să îi educe
în același timp“ a declarat Maricela
Grigoriu, bibliotecara comunei.
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Răceală sau gripă? Diferențe, simptome și tratament
Răceala și gripa sunt două dintre
cele mai frecvente infecții respiratorii.
Virusurile gripale și cele care
determină răceala sunt foarte contagioase, transmițându-se cu ușurință
de la un om la altul prin secrețiile care
sunt eliminate atunci când cineva bolnav strănută, tușește sau vorbește.
Deși te poți îmbolnăvi oricând în
timpul anului, chiar și vara, răcești
mai frecvent în lunile reci. De ce?
Temperaturile scăzute din aceste luni
ne fac să stăm mai mult în interior și
astfel, să fim în contact mai strâns
unul cu celălalt.

Asemănări dintre răceală și gripă
Ambele sunt infecții virale respiratorii și împart anumite simptome (de
exemplu tușe), însă sunt cauzate de
virusuri diferite.

Diferențe dintre răceală și gripă
Răceala și gripa sunt cauzate de
virusuri diferite.
Răceala poate fi cauzată de aproximativ 200 de virusuri, în timp ce gripa
este provocată doar de trei.
Atât răceala, cât și gripa se transmit
pe calea aerului, prin tuse și strănut,
precum și prin contactul cu
suprafețele contaminate.
Răceala și gripa au simptome relativ
asemănătoare, dar gripa se manifestă
mai sever.
Gripa este însă mult mai
periculoasă decât răceala, necesită o
abordare diferită și o monitorizare
mult mai atentă. Pe lângă nivelul de
complexitate și severitate, gripa se
deosebește de răceală și printr-un set
de simptome specific:
Fever - febra
Aches - dureri musculare difuze

Chills - frisoane
Tiredness - oboseală
Sudden onset - debut brusc
De multe ori, modul în care începe
boală te ajută să-ți dai seama dacă ai
gripă sau răceală. Nasul înfundat,
durerile de gât și răgușeală indică o
răceală, în timp ce gripă are un debut
brusc și violent, dându-ți senzația „că
ai fost lovit de un camion“. În general,
simptomele sunt mult mai intense și
mai severe în cazul gripei.
Cai respiratorii superioare vs. joase
În timp ce răceală afectează gâtul și
nasul, gripă poate afecta inclusiv

plămânii, putând conduce la
complicații severe, cum ar fi pneumonia.
Diferă și perioada în care cele două
boli se manifestă. Astfel, dacă răceală
poate apărea în orice perioada a anului, gripa se manifestă mai ales în timpul sezonului gripal, care începe de
obicei în octombrie și durează până în
luna martie.

Durata manifestărilor
Dacă în cazul răcelii, simptomele se
pot manifesta chiar și timp de trei

săptămâni, în cazul gripei, acestea
durează mai puțin, aproximativ o
săptămână. Însă, simptomele gripei
sunt mult mai intense, crescând riscul
de bronșită, infecții ale urechii, pneumonie și chiar deces. De asemenea, în
cazul gripei, este recomandată odihna
la pat între două și patru zile.

Tratament
Gripă: Medicamente anitivirale,
ceaiuri, analgezice.
Răceală: analgezice, supă de pui,
ceaiuri.

A început vaccinarea copiilor împotriva Covid
România a început vaccinarea copiilor cu
vârste între 5 și 11 ani împotriva COVID-19
din 26 ianuarie 2022, cu doze de vaccin
Pfizer/BioNTech adaptate celor mici. Părinții
care doresc să-și imunizeze copiii pot face
deja programările într-unul dintre cele 219
de cabinete de vaccinare pediatrice din țară,
după cum informează autoritățile pe platforma națională de vaccinare.
Doză recomandată copiilor peste 5 ani
este mai mică decât în cazul adulților și
constă în administrarea unei cantități de 10
micrograme/doză (10 ug), ceea ce înseamnă
o treime din doză oferită persoanelor cu
vârste peste 12 ani (adică o cantitate de 30
ug/doză). Serul se va administra intramuscular, similar celorlalte grupe de vârstă eligibile. De asemenea, rapelul se realizează tot la
o distanță de 21 de zile de la prima doză. În
cazul în care copilul împlinește 12 ani în perioada dintre cele două doze de vaccin,
medicii susțin că aceștia vor primi la rapel
aceeași cantitate de ser, adică o doză de 10
ug.
Părinții care doresc să-și vaccineze copiii
cu serul Pfizer/BioNTech trebuie să completeze câteva formulare de triaj medical și
prin care își exprimă consimțământul informat privind imunizarea. Acestea sunt
disponibile pe platforma națională de vaccinare.

