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Prezentarea comunei Schitu Duca, 
județul Iași, România 

	 Comuna	Schitu	Duca	situată	în	județul	Iași,	Moldova,	România	la	24	km	în	partea	

de	SE	a	Municipiului	Iasi	în	stânga	pârâului	Vasluieț	și	la	DN	Iași-Vaslui.	Comuna	Schitu	

Duca	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	cu	preponderant	

specific	 agricol,	 zootehnic	 și	 exploatări	 forestiere.	 Comuna	 are	 în	 componenţa	 sa	 opt	

sate:	Blaga,	Dumitreștii	Gălății,	Poiana,	Poieni,	Satu	Nou,	Schitu	Duca	 și	Slobozia.	La	

recensământul	din	2011,	populația	număra	4507,	 iar	 la	cel	provizoriu	din	2022,	3618	

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	țărani	/	săteni	să	urce	dealul	la	mănăstire	pe	vreme	rea.	Biserica	este	trecută	pe	

lista	monumentelor	istorice.

	 Pe	 aceste	meleaguri	 a	 fost	 în	 timpul	 primului	 război	mondial	multă	 armată	 în	

refacere.	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	sediu	

al	primăriei	a	fost	în	casa	preotului	Chirica	unde	astăzi	locuiește	nora	acestuia.	Actualul	

sediu	a	fost	dat	în	folosință	în	1966.	
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Mesajul Primarului Grigore Corciovă

 Pentru	 comuna	 Schitu	 Duca,	 acest	 an	

a	 fost	 cel	 al	 marilor	 proiecte.	 Accesarea	

fondurilor	 prin	 Programul	 Național	 de	

Investiții	 ”Anghel	 Saligny”	 al	 Guvernului	

României	 și	 prin	 Planul	 Național	 de	

Redresare	 și	 Reziliență	 al	 Uniunii	

Europene	au	fost	o	prioritate	și	un	succes	

pentru	acest	an	de	mandat.	Toate	lucrările	

vor	începe	în	cursul	anului	2023.

	 Am	 obținut	 finanțările	 naționale	 și	

europene	 pentru	 înființarea	 sistemului	

de	 apă,	 sistem	 de	 monitorizare	 video	 în	

comună	 și	 reabilitarea	 termică	 a	 patru	

unități	de	 învățământ	și	suntem	în	așteptarea	semnării	contractului	pentru	canalizare.	

Sper	ca	generațiile	actuale	și	viitoare	vor	ține	minte	că	anul	2022	a	fost	unul	realmente	

istoric	pentru	comuna	noastră,	cu	o	sumă	obținută	de	milioane	de	euro	record	pentru	

comuna	Schitu	Duca.

	 Proiectele	 culturale,	 educaționale	 și	 sociale	ne-au	adus	parteneri	 și	 prieteni	noi	

atât	din	Iași,	cât	și	din	exterior.	A	fost	pentru	prima	dată	în	istoria	comunei	când	s-a	auzit	

de	noi	ca	standard	de	deschidere	și	dorință	de	colaborare	la	nivel	înalt.

	 Ne-am	luptat	cu	natura:	fie	 incendiile,	fie	 inundațiile.	Dar	am	intervenit	pentru	

a	reduce	daunele	și	a	repara	cât	de	rapid.	Eforturile	depuse	nu	au	 fost	 în	zadar:	avem	

drumuri	practicabile	și	nu	există	persoane	rămase	fără	sprijin	la	sfârșit	de	an.

	 S-a	acționat	intens	și	pe	partea	de	gospodărire	publică.	Au	fost	achiziționate	două	

tocătoare,	au	 fost	amplasate	 stații	noi	de	 transport	public,	 au	 fost	 refăcute	 și	pietruite	

drumurile,	au	fost	organizate	acțiuni	de	igienizare.	Desigur,	munca	de	această	natură	nu	

se	termină	niciodată,	dar	implicarea	noastră	va	continua	cu	același	elan.

	 Comunicarea	cu	cetățenii	a	fost	o	prioritate.	Toate	întrunirile	Consiliului	Local	au	

fost	transmise,	documentele	au	fost	încărcate	pe	site-ul	instituției,	iar	pagina	de	socializare	

a	comunicat	constant	orice	 informație	relevantă.	Transparența	față	de	contribuabil,	fie	

online,	fie	prin	audiențe	directe	în	cabinetul	Primarului,	au	fost	de	importanță.

	 Anul	2022	a	reprezentat	un	reper	al	administrației	publice	locale	Schitu	Duca	prin	

accesarea	fondurilor	naționale	și	europene	pentru	proiecte.
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Consiliul Local Schitu Duca 
și transparență instituțională

 

Consiliul Local Schitu Duca este format din 13 Consiliul Local Schitu Duca este format din 13 

consilieri locali aleși, incluzând viceprimarul consilieri locali aleși, incluzând viceprimarul 

comunei. În 2022 componența s-a modificat prin comunei. În 2022 componența s-a modificat prin 

retragerea și substituirea a două mandate.retragerea și substituirea a două mandate.

Pe parcursul anului, Consiliul Local s-a întrunit în Pe parcursul anului, Consiliul Local s-a întrunit în 

12 ședințe ordinare și opt ședințe extraordinare.12 ședințe ordinare și opt ședințe extraordinare.

 

	 Comuna	Schitu	Duca	își	desfășoară	activitatea	instituțională	în	mod	transparent,	

toate	ședințele	Consiliului	Local	fiind	transmise	în	direct	sau	înregistrate	și	apoi	publicate	

pe	pagina	de	socializare	oficială	a	primăriei.

 

	 Toate	 anunțurile	 informațiile	 și	

documentațiile	 de	 interes	 și	 cu	 caracter	

public	sunt	transmise	în	timp	real	pe	site-

ul	instituției	și/sau	pe	pagina	de	socializare	

oficială.

	 Primarul	 Grigore	 Corciovă	 și	 aparatul	

propriu	 de	 specialitate	 au	 ținut	 zilnic	

audiențe	 cu	 cetățenii	 pentru	 soluționarea	

problemelor	 întâmpinate	 de	 aceștia,	

precum	 și,	 periodic,	 ședințe	 de	 lucru	

interinstituționale.
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Calitatea de membru în trei asociații 

 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	2023.	

 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.
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Marile proiecte

	 Ca	număr	de	proiecte	depuse	în	cadrul	Planului	Național	de	Investiții,	UAT	Schitu	

Duca	s-a	situat	pe	locul	2	în	Județul	Iași	ca	valoare	a	acestora	și	pe	locul	3	ca	număr	de	

proiecte	depuse.	

 Apa 

	 Deși	poziționată	în	zona	metropolitană	Iași,	comuna	Schitu	Duca	nu	dispune	de	o	

rețea	de	alimentare	cu	apă	și	stații	de	tratare	a	apei.

	 Primarul	Grigore	Corciovă	a	considerat	o	prioritate	eliminarea	acestui	dezavantaj	

major	pentru	dezvoltarea	comunei	și	calitatea	vieții	populației.

	 Astfel,	au	fost	inițiate	demersurile	pentru	aducțiunea	de	apă	în	comună	încă	din	

2021,	 prin	 depunerea	 proiectului	 ,,Înființare	 sistem	 de	 alimentare	 cu	 apă	 în	 comuna	

Schitu	Duca,	județul	Iași”,	în	cadrul	Programului	Național	de	Investiții	”Anghel	Saligny”	

al	Ministerului	Dezvoltării,	Lucrărilor	Publice	și	Administrației.

	 Pe	 parcursul	 anului	 2022,	 primarul	Grigore	 Corciovă	 a	 susținut	 vizite	 de	 lucru	

și	 discuții	 cu	 Ministrul	 Investițiilor	 și	 Proiectelor	 Europene,	 Președintele	 Consiliului	

Județean	Iași,	deputați,	Secretari	de	Stat,	Directorul	General	ADR	Nord	Est,	Directorul	

General	ApaVital	și	alți	înalți	oficiali	locali,	regionali	și	naționali,	făcând	lobby	instituțional	

pentru	realizarea	acestui	obiectiv	de	interes	public	pentru	locuitori	și	ppotențiali	viitor	

investitori.
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	 Astfel,	comuna	Schitu	Duca	a	obținut	18.000.000	

lei	de	la	Ministerul	Dezvoltării,	Lucrărilor	Publice	și	

Administrației	prin	Programul	Național	de	Investiții	

”Anghel	Saligny”,	cu	o	contribuție	proprie	a	primăriei	

de	 2.646.352	 lei,	 valoarea	 totală	 a	 investiției	

ridicându-se	la	20.646.352	lei.

	 Contractul	de	finanțare	a	 fost	 semnat	de	 către	

ambele	 părți,	 Ministerul	 Dezvoltării,	 Lucrărilor	

Publice	și	Administrației	sub	numărul	de	înregistrare	

399/31.01.20236	și	Primăria	comunei	Schitu	Duca	

sub	numărul	de	înregistrare	810/08.02.2023.

Este estimat că lucrările în teren vor începe în prima jumătate a anului 2023.

 Canalizarea 

	 Odată	cu	depunerea	proiectului	aducțiunii	de	apă,	canalizarea	a	venit	ca	o	necesitate	

firească	în	asigurarea	condițiilor	de	trai	decente.

	 Astfel,	 tot	 în	 cadrul	 Programului	 Național	 de	 Investiții	 ”Anghel	 Saligny”	 al	

Ministerului	 Dezvoltării,	 Lucrărilor	 Publice	 și	 Administrației,	 a	 fos	 depus	 proiectul	

,,Înființare	rețea	de	canalizare	cu	stații	de	epurare	în	comuna	Schitu	Duca,	județul	Iași”.

	 În	valoare	 totală	de	25.773,278	 lei,	 investiția	 constă	 în	25.000.000	 lei	 atrași	de	

primărie	 din	 partea	 Ministerului	 Dezvoltării,	 Lucrărilor	 Publice	 și	 Administrației	 și	

773.278	lei	din	partea	UAT-ului.

	 Este	estimat	că	în	prima	jumătate	a	anului	2023	va	fi	semnat	contractul	de	finanțare	

la	Ministerul	Dezvoltării,	Lucrărilor	Publice.

	 În	ceea	ce	privește	contractul	de	finanțare	pentru	obiectivul	de	investiții	,,Înființare	

rețea	de	canalizare	cu	stație	de	epurare	în	comuna	Schitu	Duca,	județul	Iași”,	procesul	a	

intrat	pe	ultima	sută	de	metri,	fiind	obținute	majoritatea	avizelor	pentru	această	investiție,	

singurul	rămas	în	așteptare	și	 în	curs	de	obținere	fiind	cel	de	la	D.R.D.P.	Iași	(Direcția	

Regională	de	Drumuri	și	Poduri).	

Este estimat că avizul favorabil va fi 

obținut în prima jumătate a anului, astfel 

încât ambele lucrări (apă și canalizare) 

să fie demarate concomitent pentru a 

minimiza disconfortul locuitorilor.
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 Planul național de redresare și reziliență 
	 Primăria	Schitu	duca	a	depus	un	număr	de	cinci	proiecte	pentru	finanțare	în	cadrul	

PNRR,	 toate	 fiind	 aprobate	 la	 începutul	 anului	 2023.	 Acestea	 au	 vizat	 îmbunătățirea	

calității	vieții	locuitorilor	din	comună.

	 	 1.	 Siguranța	 publică	 și	 mediul	

înconjurător,	 prioritate	 pentru	 administrația	

locală

	 	 Primarul	 Grigore	 Corciovă	 a	 semnat	

la	 sediul	 Ministerului	 Dezvoltării,	 Lucrărilor	

Publice	și	Administrației	contractul	de	finanțare	

pentru	 sistemul	 de	 supraveghere	 publică	 prin	

camere	video	și	stațiile	electrice	de	reîncărcare	a	

vehiculelor	electrice.

	 	 Finanțarea,	în	valoare	de	936,989.47	lei,	

cu	TVA,	este	parte	din	fondurile	atrase	de	Primăria	

Comunei	 Schitu	 Duca	 prin	 Planul	 Național	 de	

Redresare	 și	 Reziliență,	 pe	 Componenta	 10	 –	

Fondul	Local.

	 Proiectul	a	fost	anunțat	în	luna	octombrie	a	anului	2022,	urmând	implementarea	

acestuia	în	prima	jumătate	a	anului	2023.

	 Întreaga	comună	va	beneficia,	în	premieră,	de	sistem	de	monitorizare	video	prin	

camere	de	supraveghere,	cu	rol	de	a	preveni	și	scădea	criminalitatea,	aruncarea	deșeurilor	

la	 întâmplare,	 defrișări	 ilegale	 de	 lemn,	 abandonul	 animalelor	 și	 alte	 contravenții	 și	

infracțiuni.

	 Nu	în	ultimul	rând,	stațiile	de	reîncărcare,	condiție	obligatorie	pentru	accesarea	

altor	fonduri	din	Planul	Național	de	Redresare	și	Reziliență,	au	fost	considerate	nu	doar	

prin	prisma	trendului	la	nivel	mondial,	ci	și	prin	stimularea	economiei	și	turismului	local.

	 2.	Fonduri	europene	pentru	Slobozia

	 Ministrul	Dezvoltării,	Lucrărilor	Publice	și	Administrației	a	semnat	finanțarea	a	

încă	unui	proiect	depus	de	Primăria	Comunei	Schitu	Duca	la	Guvernul	României.

	 Astfel,	clădirea	școlii	primare	din	localitatea	Slobozia	va	fi	supusă	unui	proces	de	

reparații	capitale,	constând	în	reabilitarea	termică	a	acesteia.

	 Investiția	se	ridică	la	suma	de	819,653.17	lei,	cu	TVA,	urmând	să	acopere	lucrările	de	

reparații	necesare	reabilitării	clădirii.	Acestea	se	vor	desfășura	pe	o	perioadă	determinată,	

de	36	de	luni.

	 Fondurile	au	fost	atrase	prin	Planul	Național	de	Redresare	și	Reziliență	(PNRR)	–	
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Componenta	10	–	Fondul	Local	I.3	-	Reabilitarea	moderată	a	clădirilor	publice	pentru	a	

îmbunătăți	furnizarea	de	servicii	publice	de	către	UAT-uri.

	 3.	Școala	Primară	Schitu	Duca,	de	asemenea	beneficiară	a	fondurilor	europene

Proiectul	depus	de	Primăria	Comunei	Schitu	Duca	privind	creșterea	gradului	de	eficiență	

energetică	 și	 gestionarea	 inteligentă	 a	 energiei	 al	 școlii	 din	 localitate	 a	 fost	 semnat	de	

către	Ministrul	Dezvoltării,	Lucrărilor	Publice	și	Administrației,	Cseke	Attila.	

Investiția,	în	valoare	de	de	966,572.15	lei,	cu	TVA,	va	fi	finanțată	prin	Programul	Național	

de	Redresare	și	Reziliență	–	Componenta	10	–	Fondul	Local	I.3	-	Reabilitarea	moderată	

a	clădirilor	publice	pentru	a	îmbunătăți	furnizarea	de	servicii	publice	de	către	UAT-uri.

	 4.	Bani	UE	obținuți	pentru	grădinița	Poieni

Primăria	 Comunei	 Schitu	Duca	 a	 atras	 o	 investiție	 de	 979,459.77	 lei,	 cu	 TVA,	 pentru	

reabilitarea	termică	a	grădiniței	din	localitatea	Poieni.

Finanțarea,	 obținută	 prin	 PNRR	–	 Componenta	 10	 –	 Fondul	 Local	 I.3	 -	 Reabilitarea	

moderată	a	clădirilor	publice	pentru	a	îmbunătăți	furnizarea	de	servicii	publice	de	către	

UAT-uri,	 este	destinată	 lucrărilor	de	modernizare	și	 reabilitare	 termică	a	clădirii	unde	

învață	un	număr	de	98	de	preșcolari.

	 5.	2,293,997.89	lei	pentru	Școala	Gimnazială	Poieni

Cel	de-al	patrulea	proiect	depus	de	Primăria	Comunei	Schitu	Duca	în	cadrul	PNRR	a	fost	

aprobat	de	Ministerul	Dezvoltării,	Lucrărilor	Publice	și	Administrației.

Astfel,	Școala	Gimnazială	Poieni	va	beneficia	de	o	investiție	de	2,293,997.89	lei,	cu	TVA,	

finanțare	europeană,	pentru	creșterea	gradului	de	eficiență	energetică.

 Iluminatul public modern
	 Primăria	Comunei	Schitu	Duca	a	depus	dosarul	de	finanțare	pentru	modernizarea	

iluminatului	public	

	 Primăria	 Comunei	 Schitu	 Duca	 a	 depus	 către	 Ministerul	 Mediului,	 Apelor	 și	

Pădurilor,	 la	Administrația	Fondului	de	Mediu,	

un	proiect	în	valoare	de	1.053.972,33	lei,	cu	TVA,	

pentru	 modernizarea	 sistemului	 de	 iluminat	

public.

 Acesta	 vizează	 creșterea	 eficienței	

energetice	și	gestionarea	inteligentă	a	energiei	în	

infrastructura	de	iluminat	public	pe	DN24.

	 Modernizarea	 constă	 în	 achiziționarea	 a	

230	 corpuri	 de	 iluminat	 ce	 folosesc	 tehnologie	

LED	 și	 module	 de	 telegestiune,	 cu	 putere	

instalată	de	60W.
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	 Puterea	 instalată	 totală	 a	 sistemului	 nou	 proiectat	 este	 de	 14,26Kw,	 rezultând	

o	economie	de	energie	de	64,86%	pe	an	și	costuri	de	 întreținere	0	(pentru	un	timp	de	

funcționare	mediu	de	4150	ore/an).

	 Durata	de	garanție	a	echipamentelor	și	lucrărilor	este	de	5	ani	cu	o	durată	normală	

de	viață	de	11	ani.	

	 Numărul	dosarului	la	Administrația	Fondului	de	Mediu	este	IIPS01202212400390.	

 Infrastructura și gospodărirea publică
		 În	 luna	 februarie	 au	 fost	 recepționate	 două	

tocătoare	 cu	 cap	 hidraulic,	 UT	 125	 F	 Agrimaster,	

fabricate	în	anul	2021	și	în	garanție	timp	de	12	luni,	în	

valoare	 totală	de	93.000	 lei	 cu	TVA.	Utilajele	 intervin	

pentru	 curățarea	 terenurilor	 comunale,	 taluzurilor	

de	șanțuri,	digurilor	etc	acoperite	de	vegetație	-	iarbă,	

tufișuri,	 arbuști	 etc	 și	 deservesc	 lucrări	 de	 utilitate	

publică	 pentru	 îndepărtarea	 resturilor	 vegetale	 și	

forestiere,	existând,	pe	raza	comunei,	tronsoane	unde,	

anterior,	s-a	intervenit	manual	sau	deloc.	

	 În	luna	aprilie	a	fost	recepționată	o	perie	cu	bazin	CSA	275	cu	sistem	de	ridicare	

pentru	camioane	și	kit	de	udare	sub	presiune	cu	pompă	de	12V	și	pulverizatoare,	fabricată	

în	anul	2022	și	în	garanție	timp	de	12	luni,	în	valoare	totală	de	48.500	lei	cu	TVA.	Aceasta	

este	 utilizată	 în	 curățenia	 și	măturarea	 stradală,	 intervenind	 în	 îndepărtarea	 prafului,	

pietrelor,	resturilor	vegetale,	gunoiului,	nisipului,	zăpezii	și	alte	resturi.

	 La	mijlocul	lunii	mai,	o	porțiune	de	aproximativ	

200	de	metri	din	drumul	comunal	57,	ce	face	legătura	

între	 Pocreaca	 și	 Slobozia,	 a	 fost	 grav	 afectată	 ca	

urmare	a	alunecărilor	de	teren	și	viiturilor,	devenind	

impracticabil	traficului	auto.

În	 urma	 lucrărilor	 de	 foraj	 și	 a	 alocării	 sumei	

de	 100.000	 lei,	 drumul	 a	 fost	 refăcut	 în	 toamnă,	

redevenind	circulabil	vehiculelor.	

	 În	timpul	sezonului	rece,	primăria	a	intervenit	

cu	utilajul	cu	lamă	din	dotare	și	material	antiderapant	

pe	 raza	 întregii	 comune,	 asigurând	 practicabilitatea	

drumurilor	locale.	
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	 În	 timpul	sezonului	cald,	au	 fost	executate	 lucrări	de	

reabilitare	constând	în	pietruire,	nivelare	și	mentenanță	

a	drumurilor	locale	în	toate	cele	opt	sate	ale	comunei.

	 Săptămânal	 au	 avut	 loc	 acțiuni	 de	 toaletare,	

igienizare	 și	 amenajare	de	 vegetație	 în	 toate	 localitățile	

comunei.	 Strângerea	 deșeurilor	 depozitate	 incorect	 în	

natură	 a	 reprezentat	 o	 prioritate	 pentru	 administrația	

locală,	 primăria	 nefiind	 sancționată	 de	 alte	 instituții	 și	

respectând	recomandările	și	normele	 în	vigoare	privind	

mediul	înconjurător.	

	 În	2022,	primăria	a	demarat	campania	de	mediu	,,Tu	

ce	îi	lași	copilului	tău	#moștenire?”	prin	care	se	încearcă	

sensibilizarea	și	 informarea	corectă	a	populației	privind	

colectarea	selectivă	a	deșeurilor	și	reciclarea.	Scopul	este	

descurajarea	cetățenilor	în	a	arunca	în	ape	și	câmp	deșeuri	

și	 educarea	 acestora	 privind	 descompunerea	 diverselor	

tipuri	de	material.

	 În	 luna	 aprilie,	 drumul	 spre	 mănăstirea	 Adormirea	

Maicii	Domnului,	din	localitatea	Blaga,	în	lungime	totală	

de	 4,3km,	 a	 intrat	 în	 lucrări	 de	 reparații,	 fiind	 alocată	

din	bugetul	local	suma	de	510.000	lei	cu	TVA.	Lucrările	

de	 terasamente	 au	 cuprins	 scarificarea	 și	 reprofilarea	

drumurilor	în	zonele	care	au	suferit	cedări	de	terasament	

(văluriri),	 umpluturi	 de	 terasamente,	 compactarea	

umpluturilor	de	pământ,	realizarea	de	șanțuri	de	pământ	

și	rigole,	așternerea	și	compactarea	straturilor	de	balast.	

	 Patru	noi	stații	de	transport	în	comun	au	fost	date	în	

folosință	 în	 anul	 2022.	 Acestea	 au	 fost	 poziționate	 în	

localitățile	 Satu	 Nou,	 Poiana,	 Poieni	 și	 Blaga,	 în	 zone	

frecvent	tranzitate	de	populație.

Investiția	 se	 ridică	 la	 54.740	 lei,	 cu	 TVA.	 Acestea	

îndeplinesc	 standardele	 impuse	 la	 nivel	 european	 și	

sunt	 în	 conformitate	 cu	managementul	 urbanistic	 de	 a	

respecta	caracteristicile	zonale	precum	și	caracteristicile	

celorlalte	stații	din	comună.

	 Zona	Trestiana	a	intrat	într-un	proces	de	reabilitare	și	
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reamenajare	în	cursul	anului	2022.	În	zona	pod	

Trestiana	–	biserica	Poiana	s-a	intervenit	pentru	

lucrări	ample	de	degajare	și	decolmatare,	locația	

fiind	grav	afectată	de	precipitațiile	abundente	și	

viiturile	multiple	din	vară.
	 Tronsonul	de	drum	care	face	legătura	între	
localitățile	Poiana	și	Pocreaca	a	fost	reamenajat	
prin	acțiuni	susținute	de	toaletare.	Anterior,	nu	
au	existat	astfel	de	acțiuni,	iar	acest	segment	era	

impracticabil	circulației	cu	orice	fel	de	vehicul. 
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Administrație, social, altele 

	 Datele	cu	caracter	provizoriu	furnizate	în	urma	recensământului	național	din	2022	

indică	 o	 populație	 a	 comunei	 de	 3619	 locuitori.	 La	 recensământul	 din	 2011,	 comuna	

număra	4507	persoane,	declinul	demografic	fiind	semnificativ,	trendul	descendent	fiind	

un	element	des	întâlnit	în	mediul	rural	din	România.	Procesul	a	fost	organizat	cu	sprijinul	

a	șase	recenzori.

	 Primarul	Grigore	Corciovă	a	luat	parte	periodic	la	ședințe	de	lucru	cu	alte	instituții,	

fie	 la	sediul	primăriei,	fie	 la	sediul	partenerilor.	Exemplele	 includ	Guvernul	României,	

Consiliul	 Județean	 Iași,	 Instituția	 Prefectului,	 Asociația	 Zona	 Metropolitană	 Iași,	

Aeroportul	Iași	etc.	

	 În	urma	unui	control	tematic	pentru	perioada	2019-2020-2021-începutul	anului	

2022,	Curtea	de	Conturi	a	considerat	că	a	identificat	o	serie	de	nereguli.

În	data	de	07.12.2022,	ca	urmare	a	acționării	în	instanță,	primăria	comunei	Schitu	Duca	a	

câștigat	primul	termen	în	procesul	intentat	Curții	de	Conturi	Iași,	secția	Civil	–	Contencios	

administrativ	și	fiscal,	 în	dosarul	4803/99/2022,	instanța	admițând	cererea	formulată,	

astfel	constatările	Curții	de	Conturi	fiind	anulate	de	către	Tribunalul	Iași.	

	 Primarul	Grigore	Corciovă	a	atras	un	parteneriat	cu	clubul	Rotaract	Iași	Curtea	

Domnească	prin	care	au	fost	organizate	două	evenimente	caritabile.

	 Primul,	 „Mai	mult	 decât	 o	 haină”,	 a	 constat	 în	 strângerea	 și	 donarea	 de	 haine,	

jucării,	 cărți	 și	 dulciuri	 pentru	 copiii	 și	 familiile	 cu	 posibilități	 materiale	 reduse	 din	

localitățile	Poiana	și	Satu	Nou.
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	 Al	 doilea,	 ,,Schitu	 Duca	 commune	 for	

Ukraine”,	 a	 fost	 inițial	 destinat	 găzduirii	

refugiaților	 de	 război	 în	 localitatea	 Satu	

Nou.	 Astfel,	 o	 echipă	 mixtă	 formată	 din	

cetățeni	 francezi,	 belgieni,	 luxemburghezi,	

moldoveni	 și	 români	 urma	 să	 asigure	

condițiile	 necesare	 găzduirii,	 incluzând	

pază	 și	 asistență	 medicală,	 translatori,	

utilități	precum	încălzire,	apă	caldă	și	rece,	

servicii	de	psihoterapie	etc.

	 Întrucât	 comuna	 Schitu	 Duca	 nu	

a	 mai	 găzduit	 refugiați	 de	 război,	 toate	

produsele	 strânse	 (produse	 de	 igienă,	

alimente,	 materiale	 pentru	 bebeluși,	

electrocasnice,	lenjerii,	jucării	și	altele)	au	

fost	distribuite	către	familiile	nevoiașe	din	

comună,	 în	 baza	 anchetelor	 efectuate	 de	

Compartimentul	de	Asistență	Socială	din	

cadrul	primăriei.	

 Problema	 înmulțirii	 necontrolate	 a	

animalelor	 fără	 stăpân	 și	 a	 abandonului	

pe	 domeniul	 public	 reprezintă	 o	 prioritate	

pentru	administrația	locală.

	 Primăria	comunei	Schitu	Duca	a	semnat,	

în	 toamnă,	 un	 parteneriat	 cu	 Asociația	

Save	 Our	 Paws	 și	 Inspectoratul	 de	 Poliție	

Județean	 Iași	 pentru	 o	 campanie	 comună	

de	informare,	sterilizare,	tratare	și	dare	spre	

adopție	a	câinilor	de	pe	raza	comunei.

	 Adăpostul	 de	 animale	 deschis	 în	 localitatea	 Poieni	 este	 unul	 dintre	 cele	 mai	

moderne	și	dezvoltate	din	regiunea	de	Nord-Est	a	României,	în	conformitate	cu	legislația	

națională	și	europeană	în	vigoare.

	 Campania	de	 informare	derulată	de	primăria	Schitu	Duca	 se	desfășoară	 atât	 în	

mediul	online,	cât	și	fizic,	în	teren,	prin	distribuirea	de	afișe,	flyere	și	discuții	cu	locuitorii	

celor	opt	sate.
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 În	luna	mai,	cu	sprijinul	și	parteneriatul	

primăriei	 comunei	 Schitu	 Duca,	 în	

localitatea	Poieni	a	fost	deschis	un	cabinet	

stomatologic	în	locația	fostului	dispensar.

	 Unitatea	are	contract	cu	Casa	Națională	

de	 Asigurări,	 copiii	 neplătind	 serviciile	

medicale.	 Această	 necesitate	 și	 cerere	 a	

locuitorilor	celor	opt	sate	a	venit	din	 lipsa	

unor	 astfel	 de	 servicii	medicale	 în	 această	

zonă,	municipiul	Iași	fiind	cel	mai	apropiat	

punct.

		 Comuna	 Schitu	Duca	 este	 înscrisă	 în	 Programul	Național	 de	 Cadastru	 și	 Carte	

Funciară	(PNCCF)	2015-2023	al	Agenției	Naționale	de	Cadastru	și	Publicitate	Imobiliară,	

prin	care	terenurile	proprietarilor	sunt	înregistrate	gratuit	în	cadastru	și	cartea	funciară.	

Punctul	de	informare	este	la	sediul	primăriei.

	 Primăria	 a	 organizat	

recepționarea	 și	 distribuirea	 a	 unui	

număr	 de	 642	 de	 pachete	 alimentare	

acordate	 de	 Uniunea	 Europeană	 prin	

Programul	 Operaţional	 Ajutorarea	

Persoanelor	 Defavorizate	 în	 baza	

HG748/2018	către	beneficiarii	de	venit	

minim	garantat,	de	alocații	de	susținere	

a	 familiei	 și	 persoanele	 cu	 dizabilități,	

conform	legislației	în	vigoare.	

 

 În	 anul	 2022,	 primăria	 a	

alocat	 21.000	 lei	 din	 fondul	 de	

rezervă.	Suma	de	15.000	lei	a	fost	

alocată	ca	urmare	a	două	incendii	

ce	 au	 avariat	 grav	 imobilele,	 iar	

suma	de	6.000	lei	a	constat	în	șase	

ajutoare	de	deces.	
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	 În	parteneriat	cu	Direcţia	Locală	de	Evidenţă	a	Persoanelor	Iaşi,	în	luna	februarie	

a	fost	organizată	o	acțiune	de	schimbare	a	cărților	de	identitate	la	sediul	primăriei	Schitu	

Duca,	pentru	a	veni	în	întâmpinarea	necesităților	și	obligațiilor	cetățenilor.

	 De	 1	 decembrie,	 locuitorii	 comunei	 au	 fost	 încurajați	 să	 se	 alăture	 Campaniei	

naționale	 de	 donare	 de	 sânge	 ,,Avem	 același	 sânge”,	 inițiată	 de	 postul	 național	 de	

televiziune	Digi24,	în	parteneriat	cu	Universitatea	de	Medicină	și	Farmacie	,,Carol	Davila”	

București,	Consiliul	Județean	Iași	și	Primăria	Municipiului	Iași.

	 Cetățenii	 au	 fost	 constant	 informați	 despre	 cursurile	 de	 formare	 profesională		

disponibile	 și	 oportunitățile	 de	 încadrare	 în	 câmpul	muncii,	 fiind	 comunicate	 ofertele	

angajatorilor	prin	Agenția	Județeană	pentru	Ocuparea	Forței	de	Muncă	Iași,	Fundația	

Ecologică	Green,	Antibiotice	SA,	asociația	Save	Our	Paws	și	altele.

	 Populația	 a	 fost	 informată	 în	 timp	 real	 despre	 alertele	 meteorologice,	 atât	 în	

sezonul	cald	cât	și	cel	rece,	starea	drumurilor,	incendii	de	vegetație,	riscul	de	inundații	și	

alte	informații	relevante.
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Tineret

 Primăria	Schitu	Duca	a	 fost	partenerul	
oficial	al	concursului	regional	de	fotbal	„Colinele	
Iașilor	 -	 Imboldul	 ce	 reunește	 meleagurile	
patriei	noastre”	pe	1	iunie,	de	Ziua	Copilului.
	 Proiectul,	 aflat	 la	 cea	de	a	 șasea	ediție,	
s-a	 desfășurat	 în	 premieră	 pe	 terenurile	 de	
sport	din	Satu	Nou	și	Poieni.	Ceilalți	parteneri	
au	 fost	 Inspectoratul	 Școlar	 Județean	 Iași	 și	
Asociația	 Județeană	 de	 Fotbal	 Iași.	 În	 cadrul	
concursului	 au	 participat	 elevi	 ai	 instituțiilor	
de	învățământ	din	Poieni,	Iași,	Târgu	Frumos,	
Codăești,	 Fântânele,	 Ciortești,	 Golăiești	 și	
Bălțați.

	 O	acțiune	de	prevenire	și	descurajare	a	consumului	de	droguri	a	fost	organizată	în	

luna	mai,	la	inițiativa	primarului	Grigore	Corciovă.	Întrucât	acest	fenomen	este	răspândit	

la	 nivel	 național,	 a	 fost	 solicitată	 colaborarea	 Agenției	 Naționale	 Antidrog	 din	 cadrul	

Ministerului	Afacerilor	Interne,	prin	prezența	a	doi	ofițeri	specialiști.

 Elevii	 din	 clasele	 a	 VII-a	 și	 a	 VIII-a	 din	
școlile	 Poieni	 și	 Satu	 Nou	 au	 beneficiat	 de	 sesiuni	
de	 informare	 și	 conștientizare	 asupra	 efectelor	
consumului	 de	 substanțe	 psihoactive,	 consecințele	
legale,	riscurile	de	sănătate,	clasificarea	substanțelor	
și	chestiuni	ce	țin	de	viața	și	integritatea	fizică,	socială	
și	familială.
	 De	 asemenea,	 tinerii	 interesați	 de	 o	 carieră	 în	
cadrul	MAI	au	primit	consiliere	profesională	privind	
acest	 domeniu	 ce	 presupune	 filaje,	 interceptări,	
infiltrări	sub	acoperire,	percheziții	sau	arestări.	
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	 O	 acțiune	 de	 educație	 privind	

igiena	 orală	 a	 fost	 organizată,	 tot	 în	

luna	 mai,	 la	 solicitarea	 primarului	

Grigore	 Corciovă.	 Beneficiarii	 au	 fost	

copiii	din	clasele	a	VII-a	și	a	VIII-a	de	

la	școala	gimnazială	din	Satu	Nou,	care	

au	primit	 vizita	doctorului	 stomatolog	

Danale,	 însoțită	 de	 reprezentanți	 ai	

primăriei	 comunei	 Schitu	 Duca	 și	 ai	

unității	de	învățământ.

	 Dr.	Danale	a	oferit	o	prezentare	interactivă	despre	cum	poate	fi	întreținută	o	dantură	

sănătoasă	 și	 a	 purtat	 dialoguri	 libere	 cu	 elevii	 despre	 igienă	 și	 o	 alimentație	 corectă,	

amintindu-le	 că	 sunt	 beneficiari	 ai	 tratamentului	 gratuit	 la	 cabinetul	 din	 localitatea	

Poieni.

 

	 Unsprezece	 elevi	 din	 clasele	 a	 VI-a	

și	 a	 VII-a	 de	 la	 Școala	 Gimnazială	 Satu	

Nou	 au	 luat	 parte	 la	 Tabăra	 Urbană	 de	

Educație	Financiară	de	la	Sinaia,	în	cadrul	

festivalului	 INIMO	 organizat	 de	 părintele	

Dan	Damaschin.	Tabăra	a	fost	realizată	cu	

sprijinul	 Băncii	 Naționale	 a	 României	 în	

intervalul	28	august	–	2	septembrie.	

	 Primăria,	în	colaborare	cu	Consiliul	

Județean	 Iași,	 Asociația	 Profesioniștilor	

pentru	 Dezvoltare	 Durabilă	 și	 actorii	

Ateneului	 Național	 din	 Iași,	 a	 organizat	

spectacolul	de	teatru	,,Rapunzel”	la	școala	

din	Dumitreștii	Gălății.	40	de	copii	au	luat	

parte	gratuit	la	acest	eveniment	organizat	

pe	 21	 octombrie,	 având,	 de	 asemenea,	

oportunitatea	 de	 a	 descoperi	 din	 tainele	

meseriilor	de	actor	și	reporter	TV.	



18

	 Un	număr	de	60	de	elevi	au	luat	parte	la	partidele	de	fotbal	dintre	Politehnica	Iași	și	

FC	Brașov	respectiv	Politehnica	Timișoara,	pe	stadionul	municipal	,,Emil	Alexandrescu”	

din	Copou.	Primăria	a	asigurat	transportul	dus-întors,	iar	Asociația	Zona	Metropolitană	

Iași,	din	care	 face	parte	 și	 comuna	Schitu	Duca,	a	 facilitat	accesul	gratuit	 la	cele	două	

meciuri.

	 În	comună	activează	un	club	sportiv	pentru	tineret	și	juniori	de	K1	–	Kickboxing,	

Scorpions	Schitu	Duca.	Sunt	înscriși	un	număr	de	30	de	copii	ce	au	obținut	în	2022	premii	

la	competițiile	naționale	și	beneficiază	de	sprijinul	primăriei.

	 Un	grup	de	copii	din	 localitatea	Pocreaca	a	participat	 la	tabăra	de	pictură	naivă	

,,Copilăria	la	țară”,	eveniment	aflat	la	cea	de	a	unsprezecea	ediție.	Acesta	a	avut	loc	în	luna	

august	la	Bodești	și	a	fost	organizat	în	parteneriat	de	Consiliul	Județean	Iași,	primăria	

comunei	 Scânteia,	 școala	 gimnazială	Bodești	–	 Scânteia	 și	 parohia	Pocreaca,	 aducând	

împreună	copiii	din	satele	Bodești	și	Pocreaca.

	 În	 luna	 februarie,	 copiii	 din	 comună	 au	 avut	 oportunitatea	 de	 a	 participa	 la	

concursul	 ,,Muguri	 de	 cântec	 românesc”,	 organizat	 de	Ansamblul	Artistic	 Profesionist	

,,Constantin	Arvinte”	al	Consiliului	Județean	Iași.

	 În	data	de	4	martie,	elevii	tuturor	unităților	de	învățământ	au	luat	parte	la	o	simulare	

de	cutremur	și	sesiuni	de	informare	privind	comportamentul	și	măsurile	necesare	în	cazul	

unui	asemenea	eveniment,	sub	coordonarea	șefului	Serviciului	Voluntar	pentru	Situații	

de	Urgență	Schitu	Duca	și	al	cadrelor	didactice.
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Educație, cultură, culte

	 Primarul	 Grigore	 Corciovă	 a	

fost	 reprezentantul	 oficial	 al	 comunei	

Schitu	 Duca	 în	 cadrul	 Sărbătorilor	

Iașului	 2022	 din	 luna	 octombrie.	 Cu	

rolul	 de	 amabasador	 al	 cetățenilor	

din	 comună,	 a	 promovat	 interesele	 de	

dezvoltare	 și	 colaborare	 instituțională	

în	fața	celorlalte	oficialități	prezente	la	

eveniment.

 În	 luna	mai,	primăria	a	 sprijinit	
organizarea	unei	conferințe	ce	a	avut	ca	
temă	istoria,	tradițiile	și	poveștile	satului	
Pocreaca,	în	parteneriat	cu	preotul	paroh	
și	Centrul	Județean	pentru	Conservarea	
și	Promovarea	Culturii	Tradiționale	Iași.	
	 Evenimentul	 a	 cuprins	 și	
prezentarea	 monografiei	 ,,Pocreaca	
Răzeșească	–	Istorie	și	genealogie	(1502	
–	1945)”,	scrisă	de	prof.	Anișoara	Trincă	
Buruiană,	 cartea	 prezentând	 studii	
aprofundate	despre	istoria	satului.

	 În	 luna	 septembrie,	 cu	 scopul	 promovării	 identității	 culturale	 a	 acestui	 sat,	

primarul	Grigore	Corciovă	a	reprezentat	comuna	Schitu	Duca	la	a	cea	de	a	șaptea	ediție	a	

Târgului	de	Carte	Gaudeamus	Radio	România,	organizat	de	Radio	România	și	Primăria	

Municipiului	Iași.



20

	 Comuna	 Schitu	 Duca,	 la	 inițiativa	 primarului	 Grigore	 Corciovă,	 a	 dezvoltat	 un	

parteneriat	 cu	 Ateneul	 Național	 din	 Iași.	 80	 de	 elevi	 din	 școlile	 Dumitreștii	 Gălății,	

Schitu	Duca	și	Satu	Nou	au	participat	în	luna	aprilie,	cu	transport	și	acces	gratuit,	la	două	

spectacole	de	teatru	la	sediul	ateneului,	pentru	unii	dintre	copii	fiind	prima	dată	când	au	

vizitat	municipiul	Iași	sau	o	sală	de	teatru.	Spectacolele	la	care	au	luat	parte	sunt	,,Băiatul	

care	a	strigat	 lupul”	al	 trupei	de	 teatru	Marionnette	Show	și	 ,,Aventuri	cu	Dl.	Goe”,	 în	

regia	lui	Iulian	Sandu.

	 Elevii	au	avut	ocazia	să	urce	pe	scena	mare	a	sălii	de	spectacole	,,Radu	Beligan”	să	

se	pozeze	și	dialogheze	cu	actorii.

 

	 În	 data	 de	 20	martie,	 Preasfințitul	 Părinte	Nichifor	Botoșăneanul	 a	 fost	 alături	

de	 preotul	 paroh,	 enoriași	 și	 primar,	 la	 săvârșirea	 Sfintei	 Liturghii	 în	 biserica	 recent	

restaurată	și	sfințită	din	localitatea	Pocreaca.
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	 Cea	de	a	unsprezecea	ediție	a	festivalului	,,Poezie	în	glas	de	copil”	a	avut	loc	în	luna	

iunie	la	biserica	din	Dumitreștii	Gălății.	La	eveniment	au	participat	mai	bine	de	100	de	

copii	din	17	localități.	Concursul	s-a	desfășurat	pe	două	secțiuni,	poezie	laică	și	poezie	

religioasă,	fiind	organizate	și	manifestări	muzicale.

 

 

	 La	 inițiativa	primarului	Grigore	Corciovă,	 în	premieră,	un	simpozion	și	o	dublă	

lansare	de	carte	au	fost	organizate	în	luna	noiembrie	la	sediul	instituției.

	 Reprezentanți	ai	comunității	locale,	alături	de	scriitorul	Emilian	Marcu,	au	dezbătut	

teme	istorice,	culturale	și	literare.

	 Înregistrarea	video	este	disponibilă	pe	pagina	de	socializare	a	primăriei.
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	 În	cadrul	unui	program-pilot	inițiat	de	primarul	Grigore	Corciovă,	elevii	din	clasa	a	

VI-a	ai	școlii	Poieni	au	avut	ocazia	de	a	vizita	gratuit	palatul	Roznovanu	(sediul	primăriei	

municipiului	 Iași),	 catedrala	 romano	 –	 catolică	 Iași	 și	 muzeul	 și	 mănăstirea	 ,,Sfinții	

Trei	Ierarhi	din	Iași”.	Scopul	acestui	triplu	eveniment	a	fost	aprofundarea	cunoștințelor	

elevilor	în	materie	de	istoria,	religia	și	cultura	fostei	capitale	a	României,	incluzând	vizite	

în	sala	unde	se	desfășoară	ședințele	consiliului	local	Iași	și	la	mormintele	domnitorilor	

Alexandru	Ioan	Cuza	și	Dimitrie	Cantemir.	

	 O	altă	vizită	cu	rol	educațional	a	fost	a	elevilor	din	clasa	a	V-a	ai	școlii	Poieni	la	

fabrica	de	panificație	Vel	Pitar	din	Iași.	La	inițiativa	primarului	Grigore	Corciovă,	aceștia	

au	obținut	acces	și	au	vizitat	fabrica	și	laboratoarele,	însoțiți	de	un	ghid	care	a	explicat	

în	detaliu	procesul	de	 fabricare	a	pâinii	 și	dulciurilor,	primind,	de	asemenea,	produse	

proaspete	din	partea	reprezentanților	Vel	Pitar,	direct	din	lanțul	de	fabricație.
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	 La	invitația	primarului	Grigore	Corciovă,	scriitorul	Emilian	Marcu	a	fost	prezent	

pe	18	noiembrie	la	școlile	gimnaziale	din	Satu	Nou	și	Poieni.

	 Acesta	le-a	vorbit	și	a	dialogat	cu	elevii	despre	teme	privind	lectura,	spiritualitatea	

și	istoria.

Scriitorul a donat școlilor cărți din propria colecție. 

	 A	doua	ediție	a	proiectului	,,Tabăra	din	pridvorul	satului”	s-a	desfășurat	la	sfârșitul	

lunii	iulie	și	a	cuprins	jocuri	de	echipă,	jocuri	olimpice,	dansuri,	vânătoare	de	comori,	foc	

de	 tabără,	 ateliere	de	 comunicare,	 scrisori,	 creație,	 teatru,	muzică	de	diverse	genuri	 și	

practică	religioasă,	sesiuni	de	informare	cu	doctori	și	altele.

	 Proiectul	este	organizat	de	primărie	în	parteneriat	cu	parohia	Schitu	Duca	și	școlile	

din	comună.

	 La	 invitația	 primarului	 Grigore	 Corciovă,	 anul	 acesta	 a	 luat	 parte	 și	 Asociația	

Culturală	Geto-Dacii	din	Moldova.	Reprezentanții,	îmbrăcați	în	haine	tradiționale	dacice	

croite	manual,	au	făcut	demonstrații	de	luptă	cu	sabie,	suliță,	scut	și	arc,	ateliere	culinare,	

invitând	apoi	copiii	să	se	joace	cu	uneltele	fără	risc	de	vătămare,	elevii	din	cele	opt	sate	

fiind	fascinați	de	ustensilele	și	portul	dacic.
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	 Pe	24	septembrie	a	avut	loc	slujba	de	sfințire	a	Casei	Sociale	din	parohia	,,Adormirea	

Maicii	 Domnului”,	 localitatea	 Schitu	 Duca,	 oficiată	 de	 Preasfințitul	 Părinte	 Nichifor	

Botoșăneanul	alături	de	un	sobor	de	preoți	și	diaconi.	Peste	100	de	enoriași	au	luat	parte	

la	eveniment.

	 Primăria,	în	parteneriat	cu	școala	gimnazială	Poieni	și	asociația	Prietenii	Bârnovei,	

a	derulat	proiectul	,,Cartea	veche	bisericească	și	importanța	ei	pentru	cultura	română”	în	

perioada	20	noiembrie	–	4	decembrie.

	 Atât	 la	 Bârnova,	 cât	 și	 la	 Schitu	 Duca,	 au	 fost	 organizate	 expoziții	 de	 carte	

bisericească	veche,	ateliere	de	lucru	pentru	elevi,	vizite	la	muzee,	prezentări	de	referate	cu	

temă	culturală,	exerciții	de	caligrafie,	momente	artistice	și	un	concert	de	muzică	psaltică.
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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 primăriei: 

Primar Grigore Corciovă: 

primar@comunaschituduca.ro	

Viceprimar Petru Olaru: 

viceprimar@comunaschituduca.ro	

Secretar Constantin Bogdanici: 

secretar@comunaschituduca.ro	

Stare	Civilă:	

starecivila@comunaschituduca.ro	

Contabilitate,	Taxe	și	Impozite:	

taxeimpozite@comunaschituduca.ro	

contabilitate@comunaschituduca.ro	

Asistență	Socială:	

asistentasociala@comunaschituduca.ro	

Urbanism:	

urbanism@comunaschituduca.ro	

Registru	Agricol	și	Cameră	Agrigolă:	

registruagricol@comunaschituduca.ro	

cameraagricola@comunaschituduca.ro	

Serviciul	Voluntar	pentru	Situații	de	Urgență:	

svsu@comunaschituduca.ro


