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SCHITU DUCA
Comuna Schitu Duca situată în județul Iași, Moldova, România la 24 km în 
partea de SE a Municipiului Iași în stânga pârâului Vasluieț și la DN Iași-
Vaslui. Este amplasată în zona deluroasă din preajma oraşului și are suprafața 
administrativă de 11.454 ha, din care teren agricol 4.756 ha. Economia comunei 
este preponderent cu specific agricol, zootehnic și exploatări forestiere. 
Comuna are în componenţa sa opt sate: Poieni, Blaga, Dumitreștii Gălății, 
Poiana, Slobozia, Pocreaca, Satu Nou și o populaţie de 4.507 locuitori.
Localitatea Schitu Duca a fost atestată documentar în 1803 și are o biserică 
din sec XVII. Mănăstirea Agapia de Neamț avea moșii în zona Schitu Duca, 
aici a construit un schit de maici la stânga și mai sus de actuala biserică din 
Poiana, în timpul domnitorului Vasile Lupu. Acest schit a fost transformat 
ulterior în mânăstire, oamenii care au lucrat pentru mănăstire s-au stabilit în 
acestă zona și au bazele noului sat – Schitu Duca. Duca vine de la faptul că 
mai multe starețe ale mănăstirii au fost din familia Duca. 
Mănăstirea a avut o viață culturală înaltă, aici funcționând o perioadă, printre 
primele tipografii din județ (introduse în vremea Mitropolitului Dosoftei). 
Mănăstirea a făcut obiectul reformei lui Cuza de secularizare a averilor 
mănăstirești, iar tipografia a fost desființată la 1864. Actuala bisericuță din 
Schitu Duca a fost realizată la inițiativa preotului Dumbravă, pentru a scuti pe 
săteni să urce dealul la mănăstire pe vreme rea. Biserica este trecută pe lista 
monumentelor istorice.
Aceste meleaguri au fost în timpul primului război mondial zonă de refacere 
pentru armata română. Foarte mulți soldați au fost îngropați în zona lizierei 
de stejari. Printre combatanții de seamă s-a numărat și locotenent Ecaterina 
Teorodoiu. 
În cinstea eroilor neamului a fost înălțat obeliscul de la DN 24 de unde începe 
drumul spre Dumitreștii Gălății. Școala ca și instituție s-a înființat în 1964 
când învățământul a devenit obligatoriu.



Primul meu an de mandat a început cu două 
mari provocări, pandemia SARS-CoV-2 și 
preluarea de la fosta administrație a unei 
datorii de 2.24 milioane de lei către Conest 
S.A. La începutul lui 2022 am reușit să aducem 
comuna la zero cazuri și am încheiat anul 2021 
cu stingerea acestei datorii.
Cea mai remarcabilă reușită a anului 2021 
o reprezintă depunerea a patru proiecte la 
Guvernul României, în cadrul Programului 
Național de Investiții Anghel Saligny, vizând 
înființarea sistemului de alimentare cu apă, 
înființarea rețelei de canalizare cu stație de 

epurare și modernizarea prin asfaltare a 25 de drumuri din comună. 
În acest prim pas în exercitarea responsabilităților de primar m-am confruntat 
cu numeroasele probleme ale comunității noastre și, în primul rând, am luptat 
să găsesc soluții fără a fi interesat de găsirea vinovaților, considerând că 
dezvoltarea comunei va veni doar prin soluții concrete, nu prin blamare de 
natură politică.
Am căutat, de asemenea, să consolidez relația Primărie – Școală – Biserică, 
acești trei stâlpi ai Schitului Duca având nevoie să conlucreze în beneficiul 
generațiilor de mâine, care sper că vor dezvolta în continuare cele opt sate.
Cu sprijinul Consiliului Local Schitu Duca au fost emise 138 de hotărâri de 
Consiliu Local în 12 ședințe ordinare și 10 ședințe extraordinare. În spiritul 
transparenței instituționale, m-am asigurat ca acestea să fie filmate și difuzate 
în mediul online, iar toate hotărârile pot fi consultate la sediul primăriei.
Am convingerea că, în pofida dificultăților, vom reuși să avem un standard 
de viață mai bun, prin proiectele pe care le avem, prin cele pe care le vom 
face, printr-o comunicare deschisă și o colaborare solidă între mine ca primar, 
consilierii locali aleși și cetățenii comunei. De aceea, în acest an vă aștept pe 
toți alături de mine pentru a ne construi o viață mai bună.
Vin în fața dumneavoastră cu un prim raport de activitate în calitate de Primar 
al Comunei Schitu Duca, acest bilanț dorindu-se a fi un rezumat al acțiunilor 
întreprinse alături de Consiliul Local și aparatul Primăriei Schitu Duca.

PRIMARUL COMUNEI SCHITU DUCA

Grigore Corciovă



Sinteza bugetului pentru anul 2021

Bugetul total al comunei pentru anul 2021 a fost de 8.5 milioane lei. 

Pentru drumuri și poduri au fost alocate următoarele sume: cheltuieli materiale 
(124.000 lei), cheltuieli investiții (290.000 lei), reparații curente (210.000 lei) 
constând în carburant pentru utilaje, 980 metri cubi de piatră, 8,53 tone de 
material antiderapant, 1200 metri cubi balast și piatră. 

Pentru studii s-au alocat următoarele sume: 477.000 lei pentru alimentare cu 
apă, 130.000 lei pentru apă canal cofinanțare POIM, 10.000 lei pentru studii 
geotehnice pentru alimentare cu apă, 60.000 lei pentru studii de fezabilitate 
a alimentării cu apă, 25.000 lei pentru ridicare topografică a alimentării cu 
apă, 60.000 lei pentru studii de fezabilitate privind sistemul de canalizare, 
respectiv 7.000 lei pentru studii geotehnice privind sistemul de canalizare și 
15.000 lei pentru ridicare topografică a sistemului de canalizare.

Suma de 2.24 milioane de lei cuprinsă în bugetul total a reprezentat un 
împrumut la Trezoreria de Stat pentru stingerea unei datorii către CONEST 
S.A. preluată de la vechea administrație.

Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Schitu Duca și echipa de lucru 
au primit 60.000 lei în cheltuieli de personal, 20.000 lei cheltuieli (freză de 
zăpadă, generator electric, consumabile, echipamente).

Cheltuielile de personal au reprezentat 1.371.000 lei constând în salariile 
angajaților, 135.000 lei indemnizațiile consilierilor și 735.000 cheltuieli 
materiale, din care 199.000 s-au dus către serviciile de salubritate.



Proiecte depuse spre finanțare în Programul Național de 
Investiții „Anghel Saligny”

Când am preluat mandatul am spus că voi face, nu am uitat. România este, 
încă din păcate, o țară a birocrației și va dura, eu mi-am făcut datoria la această 
etapă. De aici încolo îi aștept și pe ceilalți să facă același lucru și să văd, să 
vedem împreună proiectele realizate și să putem vorbi, pentru prima dată în 
istoria comunei, de apă curentă, canalizare și drumuri moderne.
Va fi bine, cu puțină răbdare și încredere vom reuși să mișcăm ce nu s-a 
mișcat de atâția ani.

Primăria Schitu Duca a depus în 2021 patru proiecte la Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației, acestea fiind finalizate la nivel local, 
având depusă întreaga documentație necesară și se află în așteptare spre 
aprobare la nivel central:

APA
Înființare sistem de alimentare cu apă în comuna Schitu Duca - finalizat, 
depus, în așteptare
*HCL90/28.09.2021
*Nr. înregistrare MDLPA 138517/03.11.2021
Valoarea totală a investiției (cu TVA) se ridică la 21,9 milioane de lei.
Sunt cuprinse toate cele opt sate ale comunei, astfel:
- Blaga, Schitu Duca, Poieni, Dumitreștii Gălății, Slobozia și Pocreaca prin 
prezentul proiect;
- Satu Nou și Poiana prin Programul Operațional Infrastructură Mare.



CANALIZAREA
Înființare rețea de canalizare cu stație de epurare în comuna Schitu Duca - 
finalizat, depus, în așteptare
*HCL90/28.09.2021
*Nr. înregistrare MDLPA 138517/03.11.2021
Valoarea totală a investiției (cu TVA) se ridică la 30,3 milioane de lei.
Sunt cuprinse localitățile Dumitreștii Gălății, Poieni și Schitu Duca, în primă 
fază. Ulterior rețeaua va fi extinsă pe tot teritoriul comunei.

DRUMURI
Modernizare prin asfaltare drumuri comunale - finalizat, depus, în așteptare
*HCL85/28.09.2021
*Nr. înregistrare MDLPA 138515/03.11.2021
Valoarea totală a investiției (cu TVA) se ridică la 38,3 milioane de lei.
Sunt cuprinse str. Plugarului, str. Narciselor, DC 52, str. Lemnarului, str. 
Plantației, str. înv. Gheorghe Rotaru, str. Prof. Univ. Virgil Cuțitaru, str. 
Trestiana, str. Privighetoarei – DS3016/1, str. Frasinului, str. General Duca, 
str. Tinereții, str. Stadionului, str. înv. Gheorghe Timofte, DC 57 (parțial), 
str. Bisericii, str. înv. Emil Nălbaru, str. Prunului, str. Silvicultorului, str. 
Corbului, str. Bucuriei, DC 47, DC 52 – Blaga (DS 3015/1, DE 1299), str. DC 
52 – Slobozia și str. Privighetoarei – DS 3016/3.



Întreținerea infrastructurii rutiere

Pentru drumuri și poduri au fost alocate următoarele sume: 
cheltuieli materiale 124.000 lei, 
cheltuieli investiții 290.000 lei, 
reparații curente 210.000 lei constând în carburant pentru utilaje, 980 metri 
cubi de piatră, 8,53 tone de material antiderapant, 1200 metri cubi balast și 
piatră.

În urma viiturilor cauzate de ploi torențiale în primăvara lui 2021, o serie de 
drumuri au fost grav afectate. În acest sens, Prefectul Județului Iași a numit o 
comisie prin ordinul 246/23.06.2021 pentru evaluarea situației. Prin procesul 
verbal 2905/28.06.2021, comisia a constatat că au fost deteriorate anumite 
porțiuni din drumurile sătești și comunale, astfel:
Poiana – 1,579 km
Dumitreștii Gălății –1,140 km
Slobozia – 0,800 km
Pocreaca – 0,700 km
Satu nou – 0,229 km
Guvernul României a alocat suma de 59.000 lei repararea tronsoanelor 
afectate, din această sumă, 48.998 lei au fost utilizați pentru achiziția a 
549 de tone de piatră concasată, diferența fiind folosită pentru cheltuieli de 
carburanți. Lucrările au fost efectuate de către echipele primăriei cu utilajele 

În cursul anului 2021 au fost 
amenajate șapte noi stații de 
autobuz iar în luna decembrie au 
fost achiziționate încă alte patru.



din dotare
La începutul și sfârșitul anului 2021 
(în sezonul rece), echipa Primăriei, 
cu utilajele din dotare, a asigurat 
buna funcționare a drumurilor 
comunale și sătești prin acțiuni 
de deszăpezire și împrăștierea de 
material antiderapant.

Pe parcursul anului au fost efectuate 
lucrări de nivelare pe drumurile 
sătești și de exploatație agricolă din 
toate localitățile comunei.

În luna Septembrie a fost amenajată 
cu utilajele din dotare o cale de 
trecere în punctul Păscălina pentru a 
facilita accesul vehiculelor de mare 
tonaj în vederea recoltării culturilor 
agricole.

În luna Octombrie, în urma sesizărilor primite de la cetățeni, am demarat 
lucrări de decolmatare a albiei pârâului, de amenajare și refacere și montarea 
de tuburi pentru podeț la pârâul Slătunoaia din Satu Nou.



Servicii sociale

În cadrul compartimentului de Asistență Socială, au fost înregistrate 
următoarele date:
1. A fost acordat venitul minim garantat către 39 de familii beneficiare de 
ajutor social, dintre care 23 au fost puse în plată în cursul anului 2021.
2. Au beneficiat de ajutor de urgență 5 cazuri.
3. 47 de copii au primit tichete de grădiniță pe durata anului școlar.
4. Au fost 107 dosare, din care 36 noi în 2021 pentru alocațiile de susținere a 
familiei.
5. În lunile Noiembrie și Decembrie 88 de familii au beneficiat de ajutor de 
încălzire, 128 de supliment energie electrică și 140 de supliment combustibili 
petroliferi.

Biroul de Stare civilă a raportat următoarele date:

Nașteri – 4, toate transcrise;
Certificate de naștere eliberate – 43;
Decese – 63;
Certificate de deces eliberate – 115;
Căsătorii - 18, din care 2 transcrise;
Certificate de căsătorie eliberate – 34;
Divorțuri – 10;

Mențiuni primite total – 128;
Mențiuni comunicate, vol. I – 97;
Mențiuni operate și comunicate la 
D.J.E.P. – 242;
Rectificări din anii anteriori – 13;
Anexa 24 – 24;
Procese verbale pentru acte 
procedurale – 147;
Extrase multilingve eliberate – 3.



Educație, cultură, culte

Pe teritoriul comunei Schitu Duca există șase școli funcționale în satele Poieni, 
Schitu Duca, Poiana, Satu Nou, Slobozia și Dumitreștii Gălății. Mai există o 
școală preluată nefuncțională în satul Pocreaca. Cele două probleme de la 
școala Pocreaca sunt numărul redus de elevi și starea avansată de degradare 
a clădirii.

În cele șase școli învață 430 de copii și lucrează 35 de salariați.
Bugetul alocat pe anul 2021 unităților de învățământ a reprezentat un total de 
296.000 de lei, repartizați astfel:

- 170.000 lei pentru consumabile, din care 30.000 de lei pentru proiectul 
,,Pomul de Crăciun” pentru elevii Școlii Gimnaziale Poieni;
- 20.000 lei (rectificare la ședința extraordinară a Consiliului Local din 
28.09.2021) pentru lemne de foc pentru școli;
- 30.000 lei pentru cheltuieli materiale (rectificare la ședința extraordinară a 
Consiliului Local din 28.09.2021) pentru cheltuieli materiale;
- 40.000 lei pentru întocmire documentație în vederea autorizării ISU la 
școlile Satu Nou și Poiana, au și primit;
- 20.000 lei pentru lemne de foc pentru școli;
- 10.000 lei pentru cheltuieli materiale;
- 20.000 lei pentru naveta salariaților eligibili ai școlilor;
- 26.000 lei pentru prima de instalare a cadrelor didactice.



În 2021 a fost acordată suma de 35.000 lei către parohiile din comună în 
vederea reparațiilor și a întreținerii clădirilor de cult.
În comună există cinci biserici clasificate ca monumente de arhitectură: 
biserica „Sfântul Nicolae” (1721) din Slobozia, biserica „Adormirea Maicii 
Domnului” (1830) din Schitu Duca, biserica „Duminica Tuturor Sfinților” 
(sfârșitul secolului al XIX-lea) din Pocreaca, biserica „Sfântul Nicolae” 
(1841) din Poieni și ansamblul spitalului (sfârșitul secolului al XIX-lea).
Pe lângă comunitatea ortodoxă, există și o comunitate de adventiști de ziua a 
șaptea aflată de asemenea în relații strânse cu Primăria.
Pe lângă proiectele școlare care nu au necesitat finanțare, în luna August a fost 
alocată suma de 3.000 lei pentru festivalul-concurs ,,Poezie în glas de copil” 
de la Dumitreștii Gălății, realizat în parteneriat cu Mitropolia Moldovei și 
Bucovinei.

Proiecte de succes pentru copiii comunei
Satul românesc, indiferent de regiune, se confruntă astăzi cu problema 
plecării tinerilor, cea a abandonului școlar, cea a îndepărtării de tradiții și cea 
a excluziunii sociale.
Primarul a identificat acest risc și în comuna noastră și, împreună cu toate 
școlile și toate bisericile comunei, indiferent de confesiune, a derulat o serie 
de proiecte pentru a-i aduce pe copii împreună în spiritul comunității, pentru a 
le arăta ca nu sunt abandonați și pentru a le stimula dorința de nou, de frumos 
și de cunoaștere, care să îi ajute în dezvoltarea și formarea lor.
În acest sens au fost cooptate și ONG-uri, asociații de voluntari și firme 



private care au apreciat strategia instituției și au fost de acord să ne sprijine în 
demersurile propuse. Această strategie și aceste parteneriate sunt pe termen 
mediu și lung. O parte dintre proiecte au fost suspendate pentru anul 2022 
din cauza pandemiei SARS-CoV-2, sănătatea copiilor fiind prioritate zero, 
urmând a fi reluate atunci când contextul va fi favorabil.
Strategia pentru tinerii comunei se axează pe câteva paliere bine definite: 
cunoaștere și deschidere către nou, oportunități de dezvoltare personală, 
găsirea vocației, educație, spiritul comunității și determinarea de a nu părăsi 
definitiv satul natal, cu scopul de a asigura ca generația de mâine să ridice 
întreaga comună Schitu Duca la nivelul maxim pe care îl poate atinge.
Amintim din proiecte de:
• vizitele la Muzeul Național al Literaturii Iași, Bojdeuca lui Ion Creangă, 

Parcul Copou Iași, Muzeul Teatrului, 
toate acestea fiind un program de o săptămână de acțiuni zilnice 
la care transportul a fost asigurat cu cele două microbuze școlare.

• „Tabăra din pridvorul satului” - prima ediție, realizat de Primărie în 
parteneriat cu Biserica, Școala, Dna doctor Mihaela Pandele și mediul 
privat. A avut loc în perioada 10 - 12 septembrie și a cuprins jocuri 
interactive, ateliere de creație, slujbe religioase, distribuire de alimente și 
produse de igienă, concursuri, dansuri și sport. Evenimentul s-a încheiat 
cu un foc de tabără în jurul căruia s-a cântat și s-au spus povești. Proiectul 
va continua și în anii următori, cele două mari scopuri ale acestuia fiind 
de a aduce împreună comunitatea și de a stârni curiozitatea și setea de 
cunoaștere a copiilor din comună

• Deplasările la meciurile de fotbal ale Clubului Sportiv Municipal 
Politehnica Iași, prin Zona Metropolitană Iași, comuna noastră făcând 
parte din Consiliul Metropolitan, 

• proiectul „Mai mult decât o haină”, în parteneriat cu Rotaract Iași Curtea 
Domnească și cu sprijinul media al TVR Iași, 

• festivalul de poezie de la Dumitreștii Gălății 
• colaborarea cu Fundația Serviciilor Sociale Bethany pe acțiuni de igienă 

și sănătate.



Sănătate publică

Patru acțiuni de vaccinare împotriva sars-cov-2, colaborarea cu doctor 
Pandele Mihaela și evenimente alături de Fundația Serviciilor Sociale 
Bethany

În această secțiune mă voi referi la cea mai gravă situație medicală în care 
se află România precum și multe alte state ale lumii în aceste momente, 
pandemia iscată de virusul SARS-CoV-2, COVID19 cum este mai simplu 
denumit, cu toate mutațiile sale.
Am organizat patru acțiuni de vaccinare cu sprijinul Instituției Prefectului 
– Județul Iași, Spitalul Clinic Militar de Urgență Dr. Iacob Czihac, Direcția 
de Sănătate Publică Iași și Mayo-Medic Center. Aceste acțiuni au venit în 
ajutorul cetățenilor ce nu au reușit să ajungă la alte centre din municipiul sau 
județul Iași, și nici la cabinetul Dr. Pandele. Aceste acțiuni au fost mediatizate 
intens atât prin mijloacele proprii, cât și prin intermediul mass-mediei.
Am urmărit prevenirea răspândirii virusului și am reușit ca pe 1 Ianuarie 2022 
să aducem rata de incidență la 0,00 la 1000 de locuitori.
Colaborarea strânsă cu Doctorul Pandele Mihaela a fost un aspect 
important în atingerea scopului propus, strategia fiind nu de a fi concurenți, ci 
de a fi parteneri de nădejde și sprijin reciproc.
De asemenea, prin sprijinul Fundației Serviciilor Sociale Bethany am 
făcut educație privind igiena orală în rândul elevilor în cadrul proiectului 
„Zâmbetul, oglinda igienei orale”.



Administrare teritorială

Camera Agricolă a comunei Schitu Duca a înregistrat următoarele date:
1. Documentații întocmite de comisia locală de fond funciar pentru emiterea 
titlurilor de proprietate – 29;
2. Documentații întocmite de comisia locală de fond funciar pentru rectificarea 
titlurilor de proprietate – 19;
3. Atestate de producător și carnete de comercializare – 26;
4. Dosare de preemțiune pe Legea 175/14.08.2020 – 14.

Compartimentul de Urbanism al comunei a emis următoarele acte:
1. Certificate de urbanism – 56; 
2. Autorizații de construire – 24;
3. Autorizații de demolare – 2;
4. Recepții – 5;
5. PUZ-uri – Nu a fost cazul.

În anul 2021 comuna Schitu 
Duca s-a înscris în Programul 
Național de Cadastru și Carte 
Funciară, oferind posibili-
tatea cetățenilor de a-și înreg-
istra gratuit terenurile și imo-
bilele în sistemul de cadastru 
și carte funciară.



Mediu

Colectarea selectivă a deșeurilor
Primăria Comunei Schitu Duca a alocat 288.906 lei către SalubrIS S.A. 
și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate Iași prin 
operatorul S.C. Girexim Universal S.A. pentru servicii de ridicare a deșeurilor 
prin selectare colectivă. Din această sumă, au fost achitați 155.000 de lei din 
bugetul local, diferența fiind achitată din încasările de salubritate.
Au fost raportate către Administrația Fondului pentru Mediu (Ministerul 
Mediului) 361 de tone de deșeuri ridicate, din care 14 tone au fost reciclate.
A fost completată o machetă de raportare control (chestionar) către Garda 
Națională de Mediu – Comisariatul Județului Iași. Nu au fost primite amenzi 
în cursul anului 2021.
Informarea populației în privința selectării colective a deșeurilor s-a făcut prin 
distribuirea de pliante în comună, prezența de tăblițe indicatoare la cursurile 
de apă, la țarcurile ce găzduiesc containerele dedicate și în locații virane unde 
populația era obișnuită să arunce gunoiul, discuții verbale cu cetățenii și o 
campanie online prin pagina de social media a instituției.
Au fost întâmpinate lacune în educația populației în această privință, strategia 
pe următorii ani fiind de a continua informarea și educarea populației în 
acest sens pentru a reduce impactul negativ asupra mediului și al bugetului 
deopotrivă.



Acțiuni de igienizare

Echipele Primăriei, la sesizările populației și autosesizări, au intervenit ca 
urmare a carenței educaționale a unora dintre locuitorii comunei. Deși situația 
este răspândită la nivel național, se depun eforturi în continuare pentru 
educarea sătenilor din cele opt localități pentru ca fenomenul aruncatului în 
câmp să dispară.
În primăvară au avut loc acțiuni de igienizare a tuturor cursurilor de apă, 
intervențiile fiind necesare ca urmare a depozitării neconforme a deșeurilor. 
Pe întreg parcursul anului au avut loc acțiuni de igienizare și în zonele de 
câmpie.
Tot pe întreg parcursul anului au avut loc operațiuni de decolmatare a 
șanțurilor aferente drumurilor comunale și de toaletare a terenurilor aferente 
șanțurilor respective.
Pentru anul 2022, în funcție de situația financiară, planul de acțiune prevede 
instalarea de aparatură video pe raza comunei Schitu Duca, astfel încât efortul 
financiar să fie recuperat prin amenzi conform legislației în vigoare.
Aceste intervenții de igienizare au prejudiciat masiv bugetul local și au 
solicitat angajații Primăriei Schitu Duca, aceștia fiind decuplați de la alte 
sarcini în zilele respective.
Echipele primăriei au intervenit pentru îndepărtarea molozului de la trei 
incendii care au avariat mai multe imobile – la Poieni în Ianuarie, la Blaga în 
Aprilie respectiv la Poiana în Noiembrie. 



Alături de Greenpeace România pentru înființarea parcului natural 
,,codrii iașilor”

Sunt printre semnatarii documentului de la 1 Octombrie 2021 și unul dintre 
susținătorii vehemenți ai înființării Parcului Natural Codrii Iașilor alături de 
Cătălin Martinuș (Primăria Dobrovăț), Victor Tănăsucă (Primăria Bârnova), 
Cătălin Lupu (Primăria Ciurea), Ana Raluca Roșu (Consiliul Local Iași), Mihai 
Chirica (Primăria Iași), Marius Mihai Ciobanu (Consiliul Județean Iași), Anca 
Elena Chirilă Gheorghică (Asociația Mai Bine), Daniela Mitrofan (Reset), 
Alexandrina Dinga (Asociația Civica), Cătălin Maxim (BioNEst Cluster), 
Mihai Diac (Codrii Iașilor) și Ciprian Gălușcă (Greenpeace România).

Consider că această cooperare între instituții și ONG-uri este necesară 
pentru valorificarea potențialului turistic și protejarea cu succes a mediului 
înconjurător. Susțin campaniile de ecologizare și igienizare precum și cele 
destinate sănătății – trasee în aer liber, concursuri de atletism și ciclism, 
observarea naturii șamd.



Calitatea de membru în trei asociații importante

Asociația Zona Metropolitană Iași

Comuna Schitu Duca face parte din Consiliul Metropolitan Iași alături de 
Consiliul Județean Iași, Primăria Municipiului Iași și încă 12 comune.
Dezvoltarea zonei metropolitane a Iașiului este un obiectiv de interes pentru 
comuna Schitu Duca, având în vederea necesitatea dezvoltării transportului 
metropolitan, a infrastructurii zonei, precum și a posibilităților de cooperare 
și atragere de fonduri. Calitatea de membru al Zonei Metropolitane Iași aduce 
beneficii locuitorilor prin implicarea acestora și a instituțiilor membre în 
acțiuni comune, de natură culturală, sportivă, a infrastructurii și a mediului 
de afaceri local.

Asociația Grupul de Acțiune Locală Ștefan cel Mare

Comuna Schitu Duca a aderat la Asociația Grupul de Acțiune Locală Ștefan cel 
Mare la finalul anului 2020 prin hotărârea de Consiliu Local 25./11.12.2020 și 
hotărârea 1/17.12.2020 a GAL Ștefan cel Mare.
Primăria Comunei Schitu Duca urmărește în acest sens implementarea 
metodelor LEADER de dezvoltare, aducând la aceeași masă sectorul public 
cu cel privat și societatea civilă, pentru a facilita realizarea de parteneriate 
și strategii de dezvoltare locală. Aderarea fiind recentă, primele acțiuni și 
proiecte sunt așteptate în cursul anului 2022.

Asociația Comunelor din România

Comuna Schitu Duca a devenit membru al Asociației Comunelor din România 
prin certificatul de aderare 24.072/08.01.2021. 
Misiunea calității de membru în ACOR, în spiritul transparenței și al legii, 
este de a coopera în vederea organizării și exercitării funcției de audit intern, 
Primăria Schitu Duca angajându-se în menținerea independenței juridice, 
decizionale și financiare. Este vizată, de asemenea, generarea parteneriatelor 
interinstituționale și stimularea dezvoltării economice și locale.





Contactează primăria Schitu Duca:

Telefon: 0232 324 306
Fax: 0232 324 306

Email: primaria_schituduca@yahoo.com
registratura@comunaschituduca.ro

Adrese de email ale departamentelor 
din cadrul primariei:

Primar Grigore Corciova: 
primar@comunaschituduca.ro

Viceprimar Petru Olaru: 
viceprimar@comunaschituduca.ro

Secretar Constantin Bogdanici: 
secretar@comunaschituduca.ro

Stare Civila: 
starecivila@comunaschituduca.ro
Contabilitate, Taxe si Impozite:

taxeimpozite@comunaschituduca.ro
contabilitate@comunaschituduca.ro

Asistenta Sociala: 
asistentasociala@comunaschituduca.ro

Urbanism: 
urbanism@comunaschituduca.ro

Registrul Agricol si Camera Agrigola:
registruagricol@comunaschituduca.ro
cameraagricola@comunaschituduca.ro

Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta
svsu@comunaschituduca.ro


