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Investiții pe toate planurile
în Comuna Ciortești
Deși se află la 40 kilometri distanță
de Iași, mai aproape de județul Vaslui,
comuna Ciortești se dezvoltă pentru a
ține pasul cu vremurile modern și cu
comunitățile mari din zona
metropolitană. Investițiile la nivel
local se derulează fie prin programe
guvernamentale, fie din fonduri europene.
În prezent la Ciortești se lucrează
pentru ridicarea unei noi primării
unde vor lucra 28 de persoane. Termenul de execuție este 12 luni, iar
valoarea investiției este de aproximativ 1 milion de euro prin finanțare de
la Compania Națională de Investiții.
„Ne bucurăm să avem haine noi
în primul rând, ne bucurăm să
avem haine noi în toate zonele de
investiții de pe raza comunei noastre. Suntem în fața unui sediu nou
de primărie, un sediu dorit de noi
pentru că este o carte de vizită pentru comunitatea pe care o
reprezint. Sediul de primărie este
primul impact al cetățeanului și al
personalului din exterior cu comunitatea noastră. Ne-am dorit să fie
un proiect frumos arhitectural,
avem un stil neoromânesc, brâncovenesc. Sper eu ca până în
toamna anului viitor să ne putem și
muta“ a declarant Alina Apostol –
primar comuna Ciortești.
O altă investiție care abia s-a finalizat este căminul cultural din comună,
unde cetățenii pot participa la
activități artistice, culturale și pot să
împrumute cărți de la bibliotecă.
„Avem un cămin cultural la
Ciortești reabilitat și extins pe fonduri europene. Am încercat să atac
orice linie de finanțare pentru a absorbi bani cât mai mulți în comuna
Ciortești. Avem un cămin cu o valoare de investiție undeva de 400.000
de euro, finalizată anul acesta.
Căminul cultural are 90 de locuri.

Pe lângă faptul că putem desfășura
activități artistice și culturale în
sala mare, la etaj urmează să
inaugurăm și biblioteca comunei
Ciortești, un loc unde copiii pot să
își aleagă cele mai frumoase
povești“.
Comuna Ciortești are proiecte dezvoltate la standarde europene.
Acestea reprezintă un exemplu pozitiv pentru oamenii ce formează comunitatea.
Dar și investițiile din infrastructura
educațională sunt în prim-plan la
Ciortești. O școală la standarde europene a fost reabilitată și extinsă,
pentru a oferi copiilor condițiile optime pentru un învățământ de calitate.
Zeci de copii pot studia în condiții
foarte bune la noua școală din
Ciortești. Primarul, Alina Apostol, a
precizat că la nivelul comunei există
4 unități școlare modernizate:
„În comuna Ciortești avem un
total de 3 școli și o grădiniță, toate

cu lucrări de reabilitare și construire de clădiri noi, astfel încât nu
avem probleme cu acele toalete în
fundul curții sau cu condiții de
învățare în frig și improprii. De exemplu Școala Gimnazială Ciortești
este finanțată pe Programul
Național de Dezvoltare Locală,
Ministerul Dezvoltării. Aici învață
circa 60 de copii, cu 14 cadre didactice și cuprinde două corpuri de
clădire. Clădirea am reabilitat-o și
am extins-o cu săli necesare. Sunt
mândră că au contribuit și copiii și
cadrele didactice la înfrumusețarea
ei prin creații artistice proprii“.
Deși curtea școlii are un spațiu de
recreere generos pentru copii, în
apropiere există și un foișor unde cei
mici, împreună cu părinții își pot petrece timpul liber. La inițiativa oamenilor, foișorul a fost reabilitat pentru
ca spațiul să devina gazda sătenilor
atunci când se organizează hramul
satului.

La mulți ani, Ciortești! La mulți ani, România!
Ziua de 1 decembrie a fost adoptată
drept zi națională și sărbătoare publică
în România prin legea nr. 10 din 31
iulie 1990, promulgată de
președintele României de la acea
vreme și publicată în Monitorul Oficial
nr. 95 din 1 august 1990. Această
prevedere a fost reluată de Constituția
României din 1991, articolul 12, alineatul 2. Așadar de 31 de ani românii își
sărbătoresc ziua națională la 1 decembrie.
„Cu ocazia Zilei Naționale a
României vreau să urez tuturor
locuitorilor comunei Ciortești dar și

tuturor românilor un „La mulți
ani!“ din inimă, să nu își piardă
speranța unui trai mai bun și vreau
să asigur comunitatea din Ciortești
de tot sprijinul meu în calitate de
primar și al echipei mele în toate
încercările, nemulțumirile și neajunsurile care țin de administrația
locală. Mă voi strădui în continuare
să lupt pentru bunăstarea
comunității pe care o reprezint“, a
transmis Alina Apostol, primarul comunei Ciortești.
La mulți ani Ciortești! La mulți
ani, România!

Apare lunar

Un vis împlinit:
alimentarea cu
apă potabilă în
comuna
Ciortești
Moment istoric în Ciortești după
recepționarea primului sistem de
alimentare cu apă din comună. Valoarea investiției este de aproape 13
milioane de lei, pentru o rețea cu o
lungime de 32 km. Acum, se
lucrează în comună la construirea
unui pod peste râul Crasna.
Cele 4 puțuri forate la 150 m și
două captări de izvoare, au un debit
de 10,5 l/secunda, iar cele 2 rezervoare de 200 mc și un rezervor
tampon de 50 mc asigură apa pentru cele 580 de branșamente din
satele Ciortești și Deleni.
„Comuna Ciortești până anul
acesta nu a avut apă curentă nici
măcar într-o gospodărie. , Acum
avem 2 luni de zile de când am
recepționat sistemul de apă iar
satele Ciortești, Deleni și Rotăria
au apă curentă. Sunt mândră să
afirm că din cele 5 sate din
comună am reușit să asigurăm alimentarea cu apă măcar pentru 3.
Ne bucurăm de o investiție de la
bugetul de stat, în combinație cu
o investiție din bugetul nostru
local. Avem 640 de gospodării
care deja au branșamentele executate. A fost un câștig pentru comunitatea noastră.
Branșamentele sunt finanțate tot
în cadrul proiectului, astfel încât
oamenii nu au trebuit să mai
investească pe zona aceasta de
cămin și de apometru“, a declarat
Alina Apostol, primarul comunei
Ciortești.
Cheltuielile cu consumul de apă
de până acum a fost suportată de
primărie, iar oameni nu au plătit
nimic retroactiv.
„Proiectul este unul complex cu
o lungime de 37 de km de rețea de
apă, 2 rezervoare de 200 mc de alimentare cu apă. Apa este livrată
prin cădere, suntem la cel mai
înalt punct de pe raza comunei
noastre, la 468 de metri. Avem 4
zone de reducere a presiunii pentru că ar fi o problemă pentru oameni cu robineții din casă. Valoarea investiției, 14 milioane de
lei, finanțarea asigurată de Ministerul Dezvoltării“, a adăugat Alina
Apostol.
Primăria pregătește și un proiect
de apă prin Programul Operațional
Infrastructura Mare pentru satul
Coropceni în parteneriat cu ApaVital. Pentru satul Şerbești se află deja
în avizare proiectul de extindere
din actuala rețea de apă.
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Anunț ajutor încălzire
Înmatriculați
motocultoarele!
Posesorii de motocultoare sunt
așteptați la sediul Primăriei pentru declararea acestora și ridicarea numărului
de înmatriculare!
Lipsa unui număr de înmatriculare
poate duce la amendarea posesorului
de către Poliția Română.
Numărul de înmatriculare al motocultorului fiind reflectorizant poate
preveni nenorociri!
Persoana de contact
Șef SVSU Marcu Vasile

Începând cu data de 1 noiembrie
2021, Comuna Ciortești, prin Compartimentul de asistență socială,
primește solicitări pentru acordarea
ajutoarelor pentru încălzirea locuinței
și a suplimentelor pentru energie pentru anul 2021—2022. Ajutorul pentru
încălzirea locuinței va fi acordat pentru sezonul rece noiembrie 2021- martie 2022, iar suplimentul pentru energie se va acorda lunar, pe parcursul
întregului an.
Termenul de depunere a cererii și a
declarației pe propria răspundere pentru cele două beneficii este data de 20
a fiecărei luni, la sediul primăriei,
pentru a beneficia de ajutor pentru
încălzirea locuinței începând cu luna
respectivă (de exemplu, dacă se
depune cererea până la data de 20
noiembrie, se beneficiază de ajutorul
de încălzire pentru tot sezonul rece,
iar dacă se depune după data de 20, se
va beneficia de ajutor doar pentru lunile decembrie 2021-martie 2022 și
astfel și în cazul celorlalte luni din sezonul rece).

Formularul de cerere si declarația
pe propria răspundere pentru cele
două beneficii sunt disponibile la
sediul primăriei.

Condiții de acordare:
uVenituri de până la 2053 lei pentru
persoanele singure și până la 1386
lei/membru familie pentru familii;
uDovada dreptului de proprietate
sau folosință asupra locuinței (act
proprietate, contract închiriere/comodat)
La stabilirea veniturilor lunare NU
se vor lua în calcul alocațiile de stat ale
copiilor, alocațiile pentru susținerea
familiei (Legea 277/2010), venitul
minim garantat (Legea 416/2001),
prestațiile sociale ale persoanelor cu
dizabilități (Legea 448/2006), bursele
școlare și alte forme de sprijin
educațional, veniturile obținute din
activități tip zilieri, sume ocazionale
primite de la bugetul de stat sau local
(despăgubiri sau sprijin pentru situații
excepționale).

Documente necesare:
uCerere și declarație pe propria
răspundere (disponibilă la
primărie);
uActe de identitate ale tuturor membrilor familiei (cărți identitate
părinți și membri cu vârste peste 14
ani, certificate de naștere copii);
uAdeverințe de venit care să ateste
veniturile nete înregistrate în luna
anterioară depunerii cererii;
uDocumente care fac dovada dreptului de proprietate sau folosință
asupra locuinței (act proprietate,
contract închiriere/comodat);
uCopie a unei facturi de energie
electrică, în cazul acestui tip de energie folosită, pentru care se solicită
sprijin.
Mai multe detalii cu privire la
modul de acordare a măsurilor de
sprijin și a cuantumului acestora, în
funcție de venituri și tipul de energie
folosită (electrică sau combustibili
solizi/ petrolieri) se vor furniza la
depunerea documentației.

A început etapa
de contractare cu
APA VITAL

Primăria Ciortești asfaltează
3 km de drum județean
Se lucrează la asfaltarea unei bucăți
de drum județean DJ244F ce leagă localitatea Șerbești cu peste 1000 de
locuitori condamnați la izolare de drumul național DN24.
Pentru a avea o șansă să fie asfaltat
drumul județean DJ244F a fost declasificat în DC69 ca urmare a eforturilor de
peste 5 ani ale administrației locale
pentru obținerea de resurse necesare.
Primăria Ciortești realizează un
tronson de 3 km de asfalt de drum
județean, cu mari eforturi.
„La momentul acesta în toate cele 5
sate, există câte «o palmă de asfalt»!
Mi-aș dori să fie peste tot, însă lucrurile se mișcă greu, spre deloc... Vă
mulțumesc că aveți răbdare și încredere, sper să mă ridic la înălțimea
așteptărilor dvs, vă asigur că lupt pen-

tru fiecare proiect și pentru toate cele
5 sate, în #egală măsură!“ a declarat
Alina Apostol, primarul comunei
Ciortești.
„Gata! Se poate circula în condiții
normale, pe ruta DN24-Șerbești! În
aceasta seară (23 noiembrie) am finalizat turnarea primului strat de asfalt.
Urmează execuția șanțurilor și
rigolelor, dacă ne va permite vremea,
iar în primăvară vom turna stratul al
doilea de asfalt.
Vă rog șoferi, circulați cu atenție și
în limitele legii, copiii trebuie să
primească de acasă educația cu
privire la mersul pe marginea străzii
și traversarea după ce se asigură în
ambele sensuri!“ a anunțat cu bucurie
primarul comunei Ciortești pe pagina
de socializare.

Începând de LUNI, 15 noiembrie
2021 echipele Apavital se deplasează la
gospodării pentru sigilarea apometrelor
și pentru încheierea contractelor de
furnizare.
Documentele necesare: cartea de
identitate și adeverințele de rol eliberate
din oficiu de Primăria Ciortești pentru
a ușura procedura prezentării actelor de
proprietate ale locuinței.
Pentru cei care nu locuiesc permanent, vă rugăm să luați legătura cu un

cunoscut din familia dvs care să fie
prezent la sigilarea apometrelor, urmând ca ulterior să fiți convocați pentru semnarea contractului.

ATENȚIE!
Persoanele care refuză încheierea
contractului cu operatorul Apavital vor
fi nevoite să achite la casieria primăriei
Ciortești contravaloarea
branșamentului și al căminului de apă
montat. Suma estimativă 3.177 lei.
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Cursuri de calificare pentru tinerii din Ciortești
Vineri, 19 noiembrie 2021, ora
14.30 la Căminul Cultural Ciortești, a
avut loc o informare despre posibilitatea tinerilor între 16-29 ani să
urmeze diferite cursuri de calificare
lucrător în cultura plantelor, în
comerț, ajutor bucătar sau brutar.

Cursuri și activități
pentru grupul țintă:
I. Cursuri de calificare de nivel I –
180 ore: Ajutor de bucătar
Condiții și beneficii:
- Cursanții trebuie să aibe minim 4
clase absolvite pentru a participa la
cursul de ajutor de bucătar
- Cursul va avea o durată de 180 de
ore, de aprox. 45 zile (180 ore în total a
câte 4 ore/zi)
- Cursanții vor primi câte o porție
de mîncare la fiecare 4 ore de curs.
- Cursanții care vor promova examenul, vor primi Certificate de calificare
eliberate de Ministerul Muncii prin
Autoritatea Națională de calificări.
- Cursanții vor primi o subvenție de
5 lei/ora pentru a participa la cursul
de calificare, ceea ce înseamnă la un
curs de calificare de 180 ore, o
subvenție totală de 900 RON. Această
se obține doar dacă cursantul
promovează examenul.
II. Cursuri de calificare de nivel II
– 360 ore: Lucrător în comerț sau
Lucrător în cultură plantelor
Condiții și beneficii:
- Cursanții trebuie să aibe minim 8
clase absolvite pentru a participa la
unul din cursurile de mai sus.
- Cursul va avea o durata de 360 de
ore, de aprox. 90 zile (360 ore în total a
câte 4 ore/zi)
- Cursanții vor primi câte o porție
de mâncare la fiecare 4 ore de curs.
- Cursanții care vor promova examenul, vor primi Certificate de calificare
eliberate de Ministerul Muncii prin
Autoritatea Națională de calificări.
- Cursanții vor primi o subvenție de
5 lei/ora pentru a participa la cursul
de calificare, ceea ce înseamnă la un
curs de calificare de 360 ore, o
subvenție totală de 1.800 RON.
Această se obține doar dacă cursantul
promovează examenul.
III. Evaluare și certificare de
competențe dobândite în sistem non-

formal în meseria de: lucrător în
comerț
Condiții și beneficii:
- Cursanții trebuie să aibă minim 8
clase absolvite pentru a participa la
activitățile de evaluare și certificare de
competențe dobândite în sistem nonformal în meseria de Lucrător în comerț.
- Cursul va avea o durata câteva
zile, în funcție de nevoile fiecărei persoane participante la aceste activități.
- Cursanții care vor promova examenul, vor primi Certificate de calificare
eliberate de Ministerul Muncii prin
Autoritatea Națională de calificări.
IV. Cursuri non-formale recunoscute la nivel de întreprindere - 60 ore
= Curs 1 – 30 ore + Curs 2 – 30 ore: în
TIC (Tehnologia informațiilor și a
comunicării) și/sau Cursuri pentru
îmbunătățirea comportamentului social/civic corelat cu mediul profesional

și/sau alte tipuri de cursuri non-formale în funcție de nevoile persoanelor
din grupul țintă
Condiții și beneficii:
- Cursanții sunt aceiași care
participă mai sus la cursurile de calificare de nivel I, la cursurile de calificare de nivel ÎI și la activitățile de evaluare și certificare de competențe
dobândite în sistem non-formal, cele
1.053 de persoane
- Cursul va avea o durata de 60 de
ore (Curs 1 – 30 ore și Curs 2 -30 ore),
de aprox. 15 zile (60 ore în total a câte
4 ore/zi)
- Cursanții vor primi câte o porție
de mâncare la fiecare 4 ore de curs.
- Cursanții care vor promova examenul, vor primi Certificate recunoscute la nivelul întreprinderii.
- Cursanții vor primi o subvenție de
5 lei/ora pentru a participa la cursurile

non-formale, ceea ce înseamnă că la
ambele cursuri non-formale, care
cumulează 60 de ore, vor primi o
subvenție totală de 300 RON. Această
se obține doar dacă cursantul
promovează examenul și pentru cursul
1 și pentru cursul 2.
V. Activitățile de mediere și
plasare pe piață muncii: toate cele
1.053 persoane din grupul țintă
Condiții și beneficii:
- Toate cele 1.053 de persoane din
grupul țintă, vor participa la activități
de mediere și plasare pe piață muncii,
la burse de locuri de muncă, pentru că
minim 454 de persoane să se angajeze
și/sau să își deschidă o SC/ÎI/PFA.
Cei care doresc să se înscrie în program sunt rugați să ia legătura cu serviciul de asistență socială din cadrul
primăriei Ciortești sau la telefon:
0746.261.877

Hotărâri ale Consiliului Local Ciortești din luna noiembrie 2021
Reunit în ședință extraordinară de
lucru în ziua de 09 noiembrie 2021, ora
09:00, la sediul Căminului Cultural
Ciortești, județul Iași, Consiliul Local
Ciortești a votat și aprobat următoarele
normative locale:
1. Aprobarea procesului verbal al
ședinței anterioare din data de 29 octombrie 2021
2. Proiect de hotărâre privind participarea la PROGRAM cu obiectivul:
„REABILITAREA TERMICĂ ȘI
ENERGETICĂ A OBIECTIVULUI DE
INVESTIȚIE ȘCOALA GIMNAZIALĂ
ȘERBEȘTI, DIN SAT ȘERBEȘTI, COMUNA CIORTEȘTI, JUDEȚUL IAȘI“
3. Proiect de hotărâre privind
predarea către operatorul regional SC
Apa Vital SA, a amplasamentelor pe

care sunt situate captările, stația de
pompare, clorinare și rezervoarele aferente sistemului de alimentare cu apă în
comuna Ciortești, județul Iași
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesiunii prin licitație publică a
terenului în suprafață de 1237 mp,
având numărul cadastral 61881 domeniul privat al Comunei Ciortești,
județul Iași, situat în sat Coropceni, comuna Ciortești, județul Iași
5. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL Ciortești nr.91/2020 de
aprobarea a proiectului de investiții cu
titlul „Achiziția de echipamente IT
necesare desfășurării activității didactice în mediul on-line pentru Școala
Ciortești din Comuna Ciortești, județul
Iași“

UTILE
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Prevenirea incendiilor la sistemele de încălzire
Este mult mai ușor să previi un
incendiu decît să îl stingi! aceasta
este premisa esențială și punctul
de plecare în orice demers care
prezintă măsurile de prevenire și
comportamentul de urmat
pentru a nu avea parte de
experiența neplăcută a unui
incendiu, sau, mult mai grav, de a
deveni victima acestuia. Pentru
că suntem în anotimpul rece iar
gospodăriile necesită să fie
încălzite vom prezenta câteva
măsuri de prevenire a incendiilor
la sistemele de încălzire.
La exploatarea instalațiilor de
încălzire centrală se vor respecta
următoarele reguli:
uInstalațiile de încălzire centrală se
pot amplasa în interiorul clădirii de
locuit sau în clădiri independente
ori alipite acestora, cu respectarea
reglementărilor tehnice în vigoare;
uExploatarea instalațiilor se va face
conform prescripțiilor tehnice date
de producător;
uCoșurile și canalele de fum vor fi
realizate din materiale incombustibile rezistente la foc și la
acțiunea corosivă a fumului și a
gazelor de ardere;
Pe timpul exploatării instalațiilor
se interzice:

uDepozitarea în centrala termică a
unor utilaje sau materiale care nu
au legătură cu exploatarea acesteia;
uNeechiparea centralei cu aparate de
măsură și control a temperaturii,
presiunii din cazan și conducte, indicatoare de nivel pentru combustibil, supape de siguranță etc.;
uNeizolarea corespunzătoare a
coșurilor de evacuare a fumului față
de elementele de construcție combustibile;
uDepozitarea combustibilului lichid
în interiorul centralei (excepție
făcând rezervorul de consum zilnic).
La exploatarea sobelor care
funcționează cu lemne se vor respecta următoarele reguli:

uÎn fața focarelor nu se vor amplasa
materiale combustibile la mai puțin
de 1,25 m (lemne, motorină);
uNU lăsați materiale combustibile în
spațiile dintre sobă și perete;
uDepozitarea sau amplasarea materialeleor combustibile se face la o
distanță de 1m față de sobele fără
acumulare de căldură și 0,5m față
de sobele cu acumulare de căldură;
uNU folosiți pentru aprinderea lemnelor din sobă, materiale sau lichide
combustibile ce produc vapori (
benzină, diluant, etc.);
uÎnainte de utilizare și periodic, sobele de încălzit și coșurile de fum
vor fi verificate pentru depistarea
eventualelor fisuri, crăpături,
înfundări sau alte nereguli
uCoșurile de fum vor fi tencuite pe
toată suprafața;

Primăria Ciortești face demersuri pentru achiziționarea
de echipamente IT pentru elevi și profesori
Primăria comunei Ciortești a depus
prin intermediul platformei MySmis
spre finanțare proiectul „Achiziția de
echipamente IT necesare desfășurării
activității didactice în mediul on-line
pentru Școala Ciortești din Comuna
Ciortești, județul Iași, Cod apel:
POC/882/2/4/Îmbunătățirea
conținutului digital și a infrastructurii
TIC sistemice în domeniul e-educație,
e-incluziune, e-sănătate si e-cultură.
Proiectul se află în faza de evaluare.
Pandemia cu noul coronavirus impacteaza nu doar starea de sănătate a
populației ci și activitatea curentă în
mai multe domenii de activitate ale
societății, inclusiv cel educațional.
La nivelul comunei Ciortești
primăria și celelalte autorități publice se
supun reglementărilor impuse de
autoritățile centrale și județene. Astfel,
începând cu dată de 9 noiembrie 2020
cursurile școlare au început să se
desfășoare exclusiv online, pentru o perioada de 30 zile, conform „Hotărârii
nr. 52 din 05.11.2020 a CNSU privind
stabilirea unor măsuri suplimentare
necesar a fi aplicate pentru prevenirea
și combaterea efectelor pandemiei de
COVID-19“. Ulterior, după această perioada de 30 de zile, prin apariția unei
noi Hotărâri nr.57 din 7.12.2020, s-a
prelungit suspendarea desfășurarea cursurilor online până la o nouă decizie în
acest sens.
Întrucât evoluția pandemiei este
imprevizibilă, autoritățile comunei iau
în calcul faptul că desfășurarea cur-

surilor școlare on line ar putea fi
necesară și după perioadele stipulate în
aceste hotărâri, deci se impune realizarea unor investiții în cel mai scurt
timp posibil pentru a susține desfășurarea activităților didactice în sistem
on-line pentru toți elevii școlilor Gimnaziale Ciortești, Coropceni, Serbesti și
ale școlilor Primare Rotaria și Deleni
din comună Ciortești, județul Iași.
La mai bine de un an și jumătate
situația este deloc favorabilă, fapt care
conduce în continuare la o necesitate de
achziționare a echipamentelor IT specifice desfășurării orelor online, atât de
elevii școlilor cât și de cadrele didactice
ale acestora.
Din experiență anterioară, pe durata
stării de urgență și de alertă, când s-a
impus organizarea cursurilor școlare
online, acestea nu au putut fi susținute
decât pentru o parte din elevi că urmare a dotării insuficiente atât a școlii
(cadrelor didactice) dar în special a
elevilor. Doar o parte din elevii școlilor
din Ciortești dețin un dispozitiv electronic (tabletă, telefon, sistem desktop,
laptop) care să le permită participarea
la cursurile on-line. Chiar și în
gospodăriile în care există un astfel de
dispozitiv există probleme ce afectează
participarea la cursurile on-line a
elevilor: - performanțele tehnice ale dispozitivului sunt slabe astfel încât nu
poate fi asigurată participarea la curs; conexiunea la internet este inexistentă
sau prea slabă; - există mai mulți utilizatori ai dispozitivului, cu programe

care se suprapun (de ex. mai mulți
copii, cu orare diferite); - copiii ce
provin din familii dezavantajate sunt în
risc și mai mare de marginalizare, întrucât posibilitatea acestora de a participa la cursurile online este aproape
inexistentă.
De asemenea, au apărut limitări din
partea cadrelor didactice care nu au
dispozitive necesare fie pentru a participa la cursuri online, fie pentru a realiza
și prezența materiale didactice necesare
predării.
Astfel, prin intermediul proiectului
se propune achiziționarea a 148 de
tablete școlare, cu abonament de internet pentru o perioada de minim 24 luni
pentru elevii Școlii Gimnaziale
Ciortești; 43 de laptopuri pentru
cadrele didactice ce predau în cadrul
Școlii Gimnaziale Ciortești, precum și
completarea dotărilor existente ale
școlii (33 camere web videoconferință,
13 videoproiectoare, 13 ecrane de
proiecție (tip suport perete), 20 table
interactive, 8 routere wireless, 43 tablete
grafice precum și un sistem de management al dispozitivelor (888 abonamente)) ce va asigura bună desfășurare
a cursurilor școlare în sistem on-line,
cu participarea tuturor elevilor și în
condiții de siguranță.
În lipsa acestei finanțări, accesul la
educație a copiilor din comună
Ciortești este limitat, punându-se în
pericol asigurarea dreptului
constituțional al copiilor la educație și
crescând riscul de marginalizare socială

uÎn timpul funcționării sobelor, ușița
focarului va fi menținută închisă și
zăvorâtă;
uAmplasați în fața sobelor cu lemne
o cutie metalică: aceasta va asigura
protecția față de căderea
accidentală, direct pe podea, a lemnelor aprinse, care ar putea determina incendierea materialelor combustibile cu care acestea ar veni în
contact;
uNu construiți sobele și coșurile de
fum în jurul grinzilor sau a altor elemente de construcție care pot lua
foc;
uCenușa și jăratecul vor fi depozitate
în gropi speciale, iar în condiții de
vânt se vor stinge cu apă;
uStingeți focul din sobă înainte de
culcare!
a comunității. Comună Ciortești, pe
baza experienței acumulate în atragerea
de fonduri pentru investiții, dorește să
fructifice oportunitatea de finanțare
oferită prin prezentul apel de proiecte,
pentru a asigura bună desfășurare a
cursurilor școlare în sistem on-line, astfel încât măsurile de limitare a pandemiei cu noul coronavirus să nu
afecteze negativ calitatea procesului
educațional.
Astfel, proiectul contribuie la atingerea interesului strategic național, de a
asigura în bune condiții desfășurarea
activităților didactice în anul școlar
2021-2022, respectiv de a asigura
desfășurarea în bune condiții a serviciului public de educație.
148 de elevi înscriși la cursurile
școlare ale școlilor Gimnaziale
Ciortești, Coropceni, Serbesti și ale
școlilor Primare Rotaria și Deleni din
comună Ciortești, județul Iași, județul
Iași vor primi tablete cu conexiune la
internet pentru a putea participa la cursurile desfășurate on line. De asemenea,
proiectul implică dotarea școlii și
cadrelor didactice ce își desfășoară activitatea în cadrul acestei instituții cu
echipamentele necesare predării în
regim on-line (43 laptopuri, 33 camere
web videoconferință, 13 videoproiectoare, 20 table interactive, plus sistem
de management al dispozitivelor; acestea vor fi conectate la rețeaua de internet a școlii ce va fi extinsă în cadrul
proiectului cu ajutorul a 8 routere wireless, de asemenea achiziționate în
proiect). Aceste echipamente vor fi
achiziționate de comună Ciortești cu
respectarea cerințelor tehnice minimale
impuse de Ministerul Educației și
Cercetării.

