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CUVÂNTUL PRIMARULUI 

 

Anul 2022 a fost un an dinamic. Am continuat misiunea pe care am început-o în anul 2021 și 

deja se văd rezultatele muncii noastre. Proiectele pentru comună au luat amploare, concretizându-se 

în mod vizibil în reușite pentru cetățeni. Am început să aplicăm Strategia de Dezvoltare Locală a 

comunei Scânteia, județul Iași pentru perioada 2021-2027 care este un document necesar și 

obligatoriu pentru depunerea de proiecte cu finanțare din fonduri nerambursabile/guvernamentale. 

Prin această strategie ne-am definit obiectivele pe termen mediu și lung, și, de asemenea, cuprinde un 

portofoliu de proiecte pentru dezvoltarea comunei noastre pentru următorii ani. Așa cum am promis 

încă de la începutul mandatului, echipa din Primăria Scânteia se întregește aducând alături de mine 

tineri muncitori, pregătiți din punctul de vedere al studiilor, cât și profesional. Totul, pentru a veni în 

sprijinul cetățenilor comunei. Prioritatea mea este cetățeanul! 

Vă mulțumesc pentru încrederea acordată și sunt sigur că doar împreună vom reuși să 

dezvoltăm comuna Scânteia!  

Mulțumesc consilierilor locali, instituțiilor subordonate, și, nu în ultimul rând, întregului aparat 

de specialitate al primarului pentru implicarea activă în toate activitățile desfășurate pentru 

îmbunătățirea standardului de viață a cetățenilor din comuna noastră. 

Raportul de activitate al Primarului comunei Scânteia, se întocmește şi este prezentat în 

ședința Consiliului Local Scânteia, conform OUG nr. 57/2019 privind Codului Administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare.   
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ACTIVITATEA CONSILIULUI LOCAL SCÂNTEIA, JUDEȚUL IAȘI 

 

În anul 2022 s-au desfășurat 18 şedințe de consiliu local, dintre care 12 ordinare și 6 extraordinare. Întrucât cele 75 de hotărâri au fost adoptate de 

consiliul local ca autoritatea deliberativă a administrației publice locale, cu respectarea cadrului normativ, și înaintate potrivit art. 197 alin. (1) din Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, în termenul legal de cel mult 10 zile lucrătoare de la data 

adoptării, niciuna nu a fost propusă spre revocare de către Prefect, ca urmare a exercitării controlului legalităţii.  

Cei 17 consilieri locali în funcţie, din care face parte și viceprimarul comunei, domnul Costică MISTRIANU, au răspuns la convocările primarului în 

şedinţele consiliului local, au dezbătut proiectele înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor, exprimându-şi uneori opinii diferite, dar la supunerea la vot a acestora s-a 

degajat opinia unanimă favorabilă, în aproape toate cazurile, cu foarte puţine excepţii.  

Și în anul 2022 s-a asigurat transparența activității consiliului local prin publicarea înregistrării audio video pe pagina web oficială a comunei Scânteia, 

județul Iași www.comunascanteia.ro a ședințelor consiliului local.  

 

ACTIVITATEA PRIMARULUI 

 

În anul 2022 au fost emise de către primar, ca autoritatea executivă a administrației publice locale, un număr de 434 de Dispoziţii. Aceste acte 

administrative, înaintate potrivit art. 197 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, în termenul legal de cel mult 10 zile lucrătoare de la data emiterii, nu au fost atacate de către Prefect, ca urmare a exercitării controlului legalităţii. De 

asemenea, pe parcursul întregului an, primarul a coordonat și verificat activitatea funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul aparatului de 

http://www.comunascanteia.ro/
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specialitate al primarului, precum și a celor din cadrul instituțiilor publice de interes local, fapt ce a condus la îmbunătățirea activității unor compartimente și 

obținerea unor rezultate mai bune în activitate. 

 

SERVICIUL FINANCIAR – CONTABIL 

 

 

Atribuțiile angajaților sunt cele prevăzute de actele normative în vigoare privind activitatea de financiar-contabilă. Acestea sunt în principal:  

• respectarea metodologiei legale de elaborare a proiectului bugetului local al comunei Scânteia, județul Iași, 

• întocmirea de  studii de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuarii unor împrumuturi în vederea realizării unor acţiuni şi lucrări 

publice, urmărind contractarea, garantarea şi rambursarea acestora la termenele scadente, 

• întocmirea  raportului anual de încheiere al contului de execuție bugetară,  

• organizarea  activităţilor de înregistrare contabilă a documentelor economico-financiare şi de gestiune a patrimoniului, cu respectarea normelor 

metodologice a Ministerului Finanţelor Publice şi a legii contabilităţii în vigoare, 

• întocmirea notelor justificative privind solicitarea de subvenţii de la bugetul de stat şi de sume defalcate din TVA, 

• efectuarea de încasări și plăţi în numerar pentru persoane fizice şi juridice pe bază de documente legal întocmite, 

• întocmirea ordinelor de plată pentru virarea la buget a impozitului pe salariu, CAS, fond șomaj, fond de sănătate, etc. 

• atribuţii în temeiul Legii Contabilității nr. 82/1991, republicată. 
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Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 a fost aprobat de catre Consiliul Local Scânteia, astfel:  

• Venituri: 16.164,322  mii lei  

• Cheltuieli: 14.150.052 mii lei 
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VENITURILE BUGETULUI LOCAL 

DOMENIUL ȘI DENUMIREA CONTULUI Cont Lei 

PREVAZUT               REALIZAT 

IMPOZIT PE VENIT 03.02 1.580 5.267 

COTE DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT 04.02 3.918.470 4.174.932 

IMPOZIT ŞI TAXA PE CLĂDIRI 07.02.01 47.260 51.438 

IMPOZIT ŞI TAXA PE TEREN 07.02.02 241.280 203.867 

TAXE JUDICIARE DE TIMBRU ŞI ALTE TAXE DE TIMBRU 07.02.03 25.200 8.714 

SUME DEFALCATE DIN TVA 11.02 8.211.000 8.173.270 

TAXE SI SERVICII SPECIFICE 15.02.02 0 0 

IMPOZIT PE MIJLOACELE DE TRANSPORT 16.02.02 137.040 144.992 

TAXE ŞI TARIFE PENTRU ELIBERAREA DE LICENŢE ŞI AUTORIZAŢII 

DE FUNCŢIONARE 

16.02.03 0 0 

ALTE TAXE 18.02.50 9.650 8.917 

VENITURI DIN CONCESIUNI ŞI ÎNCHIRIERI 30.02.05 111.590 104.525 

VENITURI DIN PRESTĂRI SERVICII 33.02.08 119.540 131.045 

ALTE VENITURI DIN PRESTARI SERVICII ŞI ALTE ACTIVITĂŢI 33.02.50 200.710 198.234 

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE 34.02 9.900 14.802 

AMENZI, PENALITĂȚI ŞI CONFISCĂRI 35.02 130.780 119.518 

DIVERSE VENITURI 36.02 31.450 33.972 

TAXE PE SERVICII SPECIFICE 37.02 0 0 

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI 39.02 0 0 

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT 42.02 3.845.800 

 

2.783.120 

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII 43.02 160.000 0 

SUME PRIMITE DE LA UE/ALŢI DONATORI  ÎN CONTUL PLĂŢILOR 

EFECTUATE ŞI PREFINANŢĂRI 

45.02 0 0 
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ALTE SUME PRIMITE DE LA UE 46.02 0 0 

SUME PRIMITE DE LA UE/ALȚI DONATORI ÎN CONTUL PLĂȚILOR 

EFECTUATE ȘI PREFINANȚĂRI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 

2014-2020 

48.02 50.000 0 

TOTAL VENITURI  17.511.680 16.164.422 

CHELTUIELI – BUGETUL LOCAL 

DOMENIUL SI DENUMIREA CONTULUI Cont Lei 

 

AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE 51.02. 3.321.500 2,813.601 

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 54.02. 277.800 256.455 

TRANZACȚII, DATORIE PUBLICĂ ŞI ÎMPRUMUTURI 55.02. 0 0 

APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ 61.02. 440.000 435.308 

ÎNVĂŢĂMÂNT 65.02. 5.671.000 4.781.625 

CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE 67.02. 1.175.360 964.981 

ASISTENŢĂ SOCIALĂ 68.02. 2.224.000 1.950.585 

LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ 70.02. 1.534.920 409.533 

PROTECŢIA MEDIULUI 74.02. 195.100 186.837 

ALTE ACTIUNI GENERALE 80.02 18.700 18.644 

TRANSPORTURI 84.02. 2.517.490 2.153.911 

ALTE ACTIUNI ECONOMICE 87.02 514.450 178.572 

TOTAL CHELTUIELI  17.890.320 14.150.052 
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În cursul anului, bugetul de venituri și cheltuieli a suferit 15 rectificari aprobate prin hotărâri ale consiliului local.  

 

Prezentarea pe scurt a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 (inițial/realizat)  

 

Principalele surse de formare ale veniturilor fiscale au fost: 

 

Venituri proprii cu debit în anul 2022 

Denumirea venitului Debit iniţial Debit încasat 

 -lei -lei 

Impozit clădiri persoane fizice 57.320 41.291 

Impozit clădiri persoane juridice 49.291 10.147 

Impozit teren persoane fizice 103.701 69.270 

Impozit teren persoane juridice 17.371 3.078 

Teren extravilan 228.706 131.519 

Impozit mijloace de transport persoane fizice 299.271 136.557 

Impozit mijloace de transport persoane juridice 19.389 8.435 

Venituri din concesiuni şi chirii 177.706 104.525 

Venituri din amenzi 226.552 119.518 
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Alte activități ale Serviciului Financiar-Contabil în anul 2022 au fost următoarele:  

 

• înregistrarea a 650 cereri de eliberare certificate fiscale; 

• eliberarea a 630 certificate fiscale pentru clădiri și terenuri; 

• înscrierea unui număr de 298 mijloace de transport;  

• înregistrarea și verificarea a unui număr de 250 cereri privind scutirile acordate la impozite și taxe; 

• înregistrarea unor 70 declarații privind scoaterea din evidenţă a mijloacelor de transport; 

• înregistrarea de contracte de vânzare-cumpărare, dezmembrări, alipiri terenuri şi clădiri - 75; 

• emiterea deciziilor de impunere în număr de 974;  

• emiterea înștiințări de plată în număr de 534; 

• emiterea somațiilor și titlurilor executorii sunt în număr de 275. 
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ORGANIGRAMA ŞI STATUL DE FUNCŢII 

Organigrama şi statul de funcţii aprobată prin H.C.L. nr. 60/29.11.2022 cuprinde un număr de 60 de posturi. Instituţia Prefectului – Județul Iaşi prin 

adresa nr. 8.858/20.05.2022, a comunicat numărul maxim de posturi pe care unitatea administrativ-teritorială îl poate avea, potrivit O.U.G. nr. 63/2010 și care 

cuprinde inclusiv funcțiile de primarșiviceprimar, după cum urmează: 

• numărul maxim de posturi pe care unitatea administrativ-teritorială îl poate avea, potrivit O.U.G. nr. 63/2010 și care cuprinde inclusiv funcțiile de primar, viceprimar, 

secretar = 60, 

• numărul maxim de posturi pentru serviciul public comunitar local de evidența persoanelor potrivit pct. 2 din anexa la O.U.G. nr. 63/2010 = 4, 

• numărul maxim de posturi pentru poliția locală potrivit pct. 3 din anexa la O.U.G. nr. 63/2010 = 7, 

• numărul maxim al posturilor care se poate adăuga pentru unitățile administrative teritoriale care implementează proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile, 

numai pentru perioada implementării proiectelor = 3, 

•  numărul de posturi suplimentar de șoferi, necesar deservirii microbuzelor sau autobuzelor 

școlare potrivit pct. 5 din anexa la O.U.G. nr. 63/2010 = 0, 

•  numărul de posturi suplimentar care prevăd ca indicator de rezultat sau indicator de 

sustenabilitate postimplementare potrivit pct. 6 din anexa la O.U.G. nr. 63/2010 = 0. 

 

Numărul maxim al posturilor pe care unitatea administrativ-teritorială îl poate avea 

este stabilit de numărul populației așa cum rezultă din situația comunicată de Institutul 

Național de Statistică. 

Posturile sunt structurate astfel: 

 

Funcția Ocupate Vacante Total 

Nr. total de demnitari 2 0 2 

Nr. total de funcții publice de conducere 1 3 4 

Nr. total de funcții publicede execuție 22 10 32 

Nr. total de funcții contractuale de conducere 0 1 1 

Nr. total de funcții contractuale de execuție 14 7 21 

Nr. total de posturi din cadrul 

instituției/autoritățiipublice 

39 21 60 
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ANALIZA ACTIVITĂŢILOR DESFĂŞURATE ÎN ANUL 2022 LA NIVELUL S.P.C.L.E.P. SCÂNTEIA 

 

  

 Activitatea SERVICIULUI  PUBLIC COMUNITAR  LOCAL  DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR  AL COMUNEI  SCÂNTEIA s-a desfăşurat în  anul 2022 

cu respectarea legislaţiei în vigoare şi a radiogramelor/instrucţiunilor /metodologiilor D.E.P.A.B.D. 

 Cadrul legal în care s-a desfăşurat activitatea este definit de prevederile O.U.G. nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate 

ale cetăţenilor români, republicată, H.G. nr. 295/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, 

domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă., republicată, H.G. nr. 64/2011 pentru 

aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă şi Regulamentul (UE) nr. 679/2016 pentru protecţia persoanelor cu 

privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. 

 S.P.C.L.E.P. SCÂNTEIA a fost înfiinţat prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Scânteia nr. 14/17.02.2005, în temeiul prevederilor O.U.G. nr. 

84/2001 privind înfiinţarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare, fiind un serviciu fară 

personalitate juridică, subordonat Consiliului Local al comunei Scânteia. 

 Potrivit organigramei aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Scânteia nr. 30/26.04.2018, structura de personal se prezintă 4 funcţii publice 

de execuţie, după cum urmează: 



RAPORTUL PRIVIND STAREA ECONOMICĂ, SOCIALĂ ȘI DE MEDIU A COMUNEI SCÂNTEIA, JUDEȚUL IAȘI – 2022 

 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Din totalul de 4 posturi prevăzute în statutul de funcţii, anexă la actul administrativ mai sus menţionat, sunt ocupate 4 funcţii publice de execuţie, din care 

3 pentru evidenţa persoanelor şi 1 pentru stare civilă. 

 S.P.C.L.E.P. SCÂNTEIA deserveşte pe linie de evidenţa persoanelor un număr de 6 unităţi admnistrativ – teritoriale (6 comune), cu o populaţie totală de 

37116 locuitori. 

 

ACTIVITĂŢI PE LINIE DE MANAGEMENT  

Activităţi pe linie de management desfăşurate în permanenţă de către coordonatorul serviciului, în perioada supusă analizei, au fost: 

• urmărirea modului în care sunt îndeplinite activităţile prevăzute de O.U.G. nr. 97/2005, cu modificările şi completările ulterioare şi sunt aplicate Normele 

metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, aprobate prin 

H.G. nr. 295/2020, s-a urmărit respectarea actelor normative, incidente activităţilor desfăşurate şi rezolvarea operativă şi legală a tuturor solicitărilor 

adresate serviciului; 

Departamente Nr. posturi organigramă Nr. posturi ocupate 

Evidenţa 

persoanelor 

3  

(2 +1 post informatică) 

1. Coordonator  serviciu  Curcudel Lia  în  funcţia de referent -

asistent;  

2. Chiriac Florina-Lavinia a în funcţia de consilier asistent; 

3. Poleacu Florin-Vlad în funcţia de consilier debutant 

 

Stare civilă 1 1. Aniţei Lucian - Eugen-ofiţer stare civilă 

TOTAL 4 4 - FUNCȚII OCUPATE 
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• urmărirea soluţionării în cel mai scurt timp, cu respectarea termenului legal de soluţionare, a cererilor pentru eliberarea actelor de identitate şi a cererilor 

pentru înscrierea menţiunii privind stabilirea reşedinţei; informarea solicitanţilor cu privire la motivele pentru care cererile nu au fost soluţionate; 

• întocmirea şi transmiterea la D.J.E.P. Iaşi a situaţiilor zilnice /lunare/trimestriale pe linie de evidenţă  a persoanelor conform metodologiei D.E.P.A.B.D. 

nr. 3462829/12.07.2012 şi a adresei D.J.E.P. Iaşi nr. 409/16.01.2014; 

• a efectuat planificarea zilnică a lucrătorilor de evidenţă a persoanelor, pe tipuri de activităţi: primiri cereri, înmânări acte de identitate, actualizare 

R.N.E.P. etc.; 

• a participat la 0 şedinţe ale Consiliului Local al comunei Scânteia şi a susţinut 0 proiecte de hotărâre ce vizează activitatea S.P.C.L.E.P.; 

• organizarea activităţilor prevăzute de Planul de măsuri D.E.P.A.B.D. – I.G.P.R. nr. 1970237-95835/2010 şi de Dispoziţia D.E.P.A.B.D. – I.G.P.R. nr. 

3409220-23/2014 în ceea ce priveşte persoanele care în trimestrul anterior/anii anteriori au împlinit vârsta de 14 ani sau cărora le-a expirat termenul de 

valabilitate al actului de identitate şi nu au solicitat punerea în legalitate; 

• organizarea activităţilor prevăzute de Planul de măsuri D.E.P.A.B.D. nr. 3499111/05.06.2019 pe linia stabilirii domiciliului în România a cetăţenilor 

români originari din R. Moldova. 

 

II.ACTIVITĂŢI PE LINIE DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR ŞI INFORMATICĂ 

Pe linie de evidenţă a persoanelor, în perioada supusă analizei, au fost desfăşurate următoarele activităţi; 

• au fost întregistrate 3985 cereri pentru eliberarea actelor de identitate. Pentru acestea au fost efectuate următoarele activităţi: primire şi verificare cereri 

şi documente anexate, au fost confruntate copiile documentelor anexate cu originalul şi au fost certificate pentru conformitate, au fost verificaţi solicitanţii 

în R.N.E.P., au fost preluate imaginile solicitanţilor, au fost înregistrate în registrul de cereri; 

• au fost înregistrate 59 cereri pentru înscrierea în actul de identitate a menţiunii privind stabilirea reşedinţei. Pentru acestea au fost efectuate următoarele 

activităţi: primire şi verificare cereri şi documente anexate, au fost confruntate copiile documentelor anexate cu originalul şi au fost certificate pentru 

conformitate, au fost verificaţi solicitanţii în R.N.E.P., au fost preluate imaginile solicitanţilor, după caz, au fost înregistrate în registrul de cereri; 



RAPORTUL PRIVIND STAREA ECONOMICĂ, SOCIALĂ ȘI DE MEDIU A COMUNEI SCÂNTEIA, JUDEȚUL IAȘI – 2022 

 15 

• în perioada supusă analizei, au fost produse în total  3559  acte de identitate, din care: 

➢ 3516 cărţi de identitate; 

➢ 43 cărţi de identitate provizorii; 

➢ 59  vize de reşedinţă.     

• în perioada supusă analizei, au fost eliberate un număr 1934 cărţi de identitate  cetăţenilor români originari din România.                       

Actele de identitate au fost eliberate în termenul legal, termenul de eliberare fiind, în medie 14 de zile. 

• au fost anulate şi ataşate la cotorul din care au fost extrase toate cărţile de identitate provizorii recuperate de la ghişeu şi/sau cele primite de la alt 

S.P.C.L.E.P.; 

• au fost întocmite procese-verbale de distrugere a actelor de identitate: 

➢ Semestrial  pentru actele de identitate retrase de la ghişeu; 

➢ Trimestrial pentru persoanele decedate. 

• nu au fost înregistrate nicio petiţie 

 

În ceea ce priveşte ducerea la îndeplinire a Planului de măsuri nr. 3499111/05.06.2019 pe linia stabilirii domiciliului în România a cetăţenilor români 

originari din R. Moldova., în perioada supusă analizei: 

• au fost înregistrate 1325 de cereri pentru pentru eliberarea actelor de identitate ale cetăţenilor români originari din Republica Moldova, fiind produse un 

număr de  1453 cărţi de identitate și eliberate un număr de 1253 acte de identitate; 

• alte activităţi. 

Pentru perioada supusă analizei au fost întocmite şi transmise la D.J.E.P. Iaşi la termen, în conformitate cu Metodologia nr. 3462829/12.07.2012 privind 

întocmirea de către serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor a documentelor pe linie de management, organizarea activităţii de evidenţă a 

persoanelor şi stare civilă şi monitorizarea indicatorilor specifici care se transmit periodic la D.E.P.A.B.D. şi/sau la solicitarea D.J.E.P. Iaşi, următoarele situaţii 

statistice pe linie de evidenţa persoanelor: 
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• zilnic: situaţia indicatorilor sintetici zilnici privind evidenţa persoanelor; 

• lunar: 

➢ statistica activităţii de evidenţă a persoanelor ( Anexa 1); 

➢ centralizator de inventariere al rebuturilor rezultate în activitatea specifică de operare-prelucrare date persoanale în vederea producerii A.I.; 

➢ situaţia privind modul în care se reflectă activitatea de relaţii publice la nivel S.P.C.L.E.P. Scânteia în mass-media. 

• trimestrial: 

➢ analiza activităţii, pe linia punerii în legalitate a persoanelor care nu au solicitat eliberarea actelor de identitate în termenele prevăzute de lege; 

➢ situaţia cu privire la cetăţenii români originari din Republica Moldova care au solicitat eliberarea unui act de identitate; 

➢ analiza activităţii de punere în legalitate cu acte de stare civilă şi acte de identitate a persoanelor asistate în unităţile sanitare şi de protecţie socială 

şi centre maternale; 

➢ au fost verificate toate cărţile de alegător şi distruse pe bază de proces-verbal. 

➢ analiza privind îndeplinirea prevederilor „Planului de măsuri pe linia stabilirii în România a cetăţenilor români originari din Republica Moldova; 

 

Alte activităţi desfăşurate. 

Nu au fost înregistrate solicitări ale posturilor de poliţie de deplasare în teren sau de verificare a modului de emitere a actelor de ident itate. Nu au fost 

aplicate sancţiuni contravenţionale pe linie de evidenţă a persoanelor. În perioada supusă analizei nu au fost înregistrate sesizări ale cetăţenilor cu privire la 

activitatea funcţionarilor S.E.P., aceştia nu au fost implicaţi în  evenimente rutiere sau de altă natură, desfăşurându-şi activitatea corespunzător atribuţiilor ce le 

revin din fişa postului. De asemenea, nu au fost identificate cazuri de eliberare a actelor de identitate prin declinarea unei false identităţi. 

 

ACTIVITĂŢI PE LINIE DE INFORMATICĂ 

• au fost luate în evidenţă fiind înregistrate în R.N.E.P. toate comunicarile primite: naşteri, cât și persoanele care au (re)dobândit cetăţenia româna sau și-

au schimbat domiciliului din străinătate în România.  
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• au fost actualizate datele în R.N.E.P. conform documentelor anexate la cererile pentru eliberarea actelor de identitate/stabilire reşedinţă (date de 

identificare, statut civil, adrese de domiciliu/reşedinţă), a comunicărilor de deces, a comunicărilor de modificări pentru evidenţa persoanelor (copii sub 14 

ani) sau a altor solicitări. 

• au fost prelucrate în R.N.E.P. menţiunile privind dobândirea statutului de cetăţean român cu domiciliul în străinătate, dobândirea sau rebobândirea 

cetăţeniei române, precum şi a celor de pierdere a cetăţeniei române. 

 

IV. ACTIVITĂŢI DE PREGĂTIRE INDIVIDUALĂ ŞI COLECTIVĂ 

 Au fost restudiate, individual, ori de câte ori a fost necesar, prevederile O.U.G. nr. 97/2005, cu modificările şi completările ulterioare şi ale H.G. 295/2020 

pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul şi actele de identitate ale cetăţenilor români, precum 

şi radiogramele/instrucţiunile, metodologiile D.E.P.A.B.D. pe linie de evidenţă a persoanelor. 

 

V. ACTIVITĂŢI PE LINIE DE SECRETARIAT  

A fost înregistrată în registrele servciiului toată corespondenţa, astfel: 

În registrul general: 2442  lucrări; 

În registrul de furnizări de date: 79  lucrări; 

În registrul de secrete de serviciu: 0 lucrări; 

În registrul de audienţe: 127 lucrări; 

În registrul de petiţii: 0 lucrări. 

Au fost distribuite toate lucrările înregistrate către funcționarii cărora le-au fost repartizate. 

Au fost expediate lucrările/răspunsurile către destinatari, prin poşta militară/civilă/pe condica de predare primire, astfel: prin poşta militară 0 lucrări; prin 

poşta civilă toate lucrările pe condica de predare-primire. Au fost monitorizate în permanenţă lucrările transmise prin FTP, au fost listate, prezentate şefului 

serviciului pentru a fi rezoluţionate şi repartizate desemnaţi pentru soluţionarea lor. 
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ACTIVITĂŢI PE LINIE DE STARE CIVLĂ 

 În perioada de referinţă, anul 2022, au fost desfăşurate următoarele activităţi pe linie de stare civilă, conform planurilor de măsuri: 

Au fost eliberate un număr de 538 de certificate de stare civilă, după cum urmează: 

➢ 320 certificate de naştere; 

➢ 156 certificate de căsătorie; 

➢ 62 certificate de deces. 

Au fost înregistrate 419 de acte de stare civilă, din care: 

➢ 243 acte de naştere  

➢ 135 acte de căsătorie  

➢ 41 acte de deces, în dublu exemplar. 

Mențiuni  

➢ comunicate la exemplarul I (alte localități):99 

➢ comunicate la exemplarul II (CJ): 194 

Erori (rectificări) 

➢ erori curente: 0 

➢ erori din anii anteriori: 7 
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ACTIVITATEA SERVICIULUI DE STARE CIVILĂ 

 

În cursul anului 2022 au fost întocmite un număr de 419 acte de stare civilă din care: 243 nașteri, 135 căsătorii, 41 decese. 

Au fost eliberate un număr de 538 certificate de stare civilă, din care: 320 certificate de naștere, 156 certificate de căsătorie, 62 certificate de deces. 

Mențiuni de stare civilă:  comunicate la exemplarul I (alte localități) 99, comunicate la exemplarul II (D.J.E.P.) 194. 

Transcrieri: 362, din care 243 nașteri, 115 căsătorii și 4 decese. 

Extrase pentru uz oficial eliberate 37, din care 19 de naștere, 15 de căsătorie, 3 de deces. 

Extrase multilingve eliberate: 5. 

Hotărâri de divorț operate în registrele de stare civilă 9. 

S-au întocmit opisuri alfabetice pentru registrele de stare civilă. 

 

 

PROIECTE ȘI INVESTIȚII PRIORITARE 

 

Împreună cu aparatul de specialitate al primarului și susținerea Consiliului Local Scânteia am propus și am demarat o serie de proiecte care sunt 

cuprinse în Strategia de Dezvoltare Locală 2021-2027.  

PNDL (Programul Naţional de Dezvoltare Locală, coordonat de Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei) reprezintă sursa principală de 

finanţare pentru infrastructura locală şi are la bază principiul conform căruia în fiecare localitate din țară trebuie să fie asigurat un set minim de servicii publice 
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(10S), în domeniile: sănătate, educație, apă – canalizare, energie termică și electrică, inclusiv iluminat public, transport / drumuri, salubrizare, cultură, culte, 

locuire și sport. 

Prin PNDL, UAT Comuna Scânteia, județul Iași are 4 contracte de finanțare din anul 2018 semnate cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi 

Administraţiei, după cum urmează: 

• „Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea Grădiniței cu program normal Borosești, din localitatea Borosești, comuna Scânteia, 
județul Iași”, 

• „Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea Grădiniței cu program normal Scânteia, din localitatea Scânteia, comuna Scânteia, 
județul Iași”, 

• „Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea Școlii Primare Luna Rateș din localitatea Scânteia, comuna Scânteia, județul Iași”, 

• „Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea Școlii Gimnaziale „Axinte Uricariul”, corp A și Corp B, din localitatea Scânteia, comuna 
Scânteia, județul Iași”. 
 

Chiar dacă aceste proiecte erau întârziate sau blocate în faza de achiziție publică împreună cu aparatul de specialitate al primarului și Consiliul Local 

Scânteia am reușit să le finalizăm cu bine.  

 

SITUAȚIA PROIECTELOR CU FINANȚARE GUVERNAMENTALĂ  

(MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI / CNI SA)  

Nr. 
Crt. 

Denumire obiectiv investiţii Sursa de finanțare Stadiu proiect  

1 Construire și dotare dispensar uman în localitatea Scânteia, comuna 
Scânteia, județul Iași 

Solicitare depusă la CNI SA + Studiu de Fezabilitate În evaluare 

2 Reabilitare și modernizare drumuri de interes local în comuna Scânteia, 
județul Iași 

Solicitare depusă la CNI SA + Studiu de Fezabilitate În evaluare 

3 Construire sală de educație fizică școlară Școala gimnazială „Axinte 
Uricariul”, comuna Scânteia, Județul Iași 

Solicitare depusă la CNI SA/Proiect Tip CNI SA/Lista 
Sinteză 

În execuție 
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4 Construire sediu nou primărie în localitatea Scânteia, județul Iași Solicitare depusă la CNI + Studiu de Fezabilitate + Pth În evaluare 

5 Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea Grădiniței cu program 
normal Borosești, din localitatea Borosești, comuna Scânteia, județul Iași 

PNDL - MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR 
PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI 

Finalizat 

6 Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea Grădiniței cu program 
normal Scânteia, din localitatea Scânteia, comuna Scânteia, județul Iași 

PNDL - MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR 
PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI 

În implementare 

7 Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea Școlii Primare Lunca 
Rateș din localitatea Scânteia, comuna Scânteia, județul Iași 

PNDL - MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR 
PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI 

În implementare 

8 Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea Școlii Gimnaziale „Axinte 
Uricariul”, corp A și Corp B, din localitatea Scânteia, comuna Scânteia, 
județul Iași 

PNDL - MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR 
PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI 

În implementare 

 

 

SITUAȚIA PROIECTELOR CU FINANȚARE NERAMBURSABILĂ (PNRR, PNI Anghel Saligny, PNDR, AFM) 

 

Nr. 
Crt. 

Denumire obiectiv investiţii Sursa de finanțare Stadiu proiect  

1 Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC 
(sisteme inteligente de management urban/local) 

PNRR Componenta C10 - Fondul Local Proiect aprobat/Contract de Finanțare 

2 Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule 
nepoluante) 

PNRR Componenta C10 - Fondul Local Proiect aprobat/Contract de Finanțare 

3 Modernizare drumuri de interes local în comuna Scânteia, județul Iași PNI ANGHEL SALIGNY Proiect aprobat/În contractare 

4 Extindere sistem de alimentare cu apă și canalizare în comuna Scânteia, județul 
Iași 

PNI ANGHEL SALIGNY Proiect aprobat/În contractare 

5 Școala Primară Borosești MINISTERUL EDUCAȚIEI - UMPMRSU În evaluare 
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6 Dotarea terenului de sport a bazei sportive din satul Bodești, comuna Scânteia, 
județul Iași 

Asociația GAL „Colinele Iașilor" 
(Programul Național de Dezvoltare 

Rurală 2014-2020) 

Proiect aprobat/În implementare 

7 Dotarea terenului de sport aferent școlii primare Lunca Rateș, comuna Scânteia, 
județul Iași 

Asociația GAL „Colinele Iașilor" 
(Programul Național de Dezvoltare 

Rurală 2014-2020) 

În pregătire 

8 Curățăm România. Curățăm Comuna Scânteia.județul Iași – campanie de 
ecologizare a comunei 

Administrația Fondului pentru Mediu Finalizat 

 

Pentru obiectivul de investiții „Înființare sistem de distribuție gaze naturale în comuna Scânteia, județul Iași” s-a depus un proiect în cadrul ASOCIAȚIEI 

DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „PARTENERI ÎN INVESTIȚII”. Proiectul denumit „Înființare rețea de distribuție gaze naturale în comunele 

Ciortești, Dobrovăț, Scânteia din județul Iași și comunele Codăești și Tăcuta din județul Vaslui“ se va derula în cadrul Programului Național de Investiții - 

Anghel Saligny, cu o valoare estimată la 30 de milioane de euro. Finanțarea va asigura rețeaua de gaz pentru toate cele cinci comune Ciortești, Dobrovăț, 

Scânteia – din județul Iași și Codăești, Tăcuta – din județul Vaslui. 

   

Împreună cu Parohia Bodești și Parohia Boroșești s-a realizat și depus spre finanțare prin fonduri guvernamentale două documentații pentru 

reabilitarea și conservarea celor 2 biserici din satele Bodești și Boroșești prin Secretariatul de Stat pentru Culte.  

 

SITUAȚIA PROIECTELOR CU FINANȚARE GUVERNAMENTALĂ (Secretariatul de Stat pentru Culte) 

Nr. 
Crt. 

Denumire obiectiv investiţii Sursa de finanțare Stadiu proiect  

1 Parohia "Sf. Cuv. Parascheva", sat Bodești, comuna Scânteia, județul Iași 
(Proiect depus/reparaţii capitale) 

Secretariatul de Stat pentru Culte În implementare 

2 Parohia "Nașterea Sf. Ioan Botezătorul", sat Borosești, comuna Scânteia, județul 
Iași (Proiect depus/lucrări de reparații, în regim de urgență monument istoric) 

Secretariatul de Stat pentru Culte În implementare 
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MEDIU / GESTIONAREA DEȘEURILOR ÎN COMUNA SCÂNTEIA 

 

Vorbind de un management integrat al deșeurilor, Comuna Scânteia, județul Iași s-a asociat cu celelalte comune și orașe din județul Iași în Asociația de 

Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Iași (ADIS), în scopul realizării acestui Sistem de Management Integrat al Deșeurilor (SMID) care pe de o parte să 

colecteze selectiv deșeurile de orice tip, cu costuri cât mai mici pentru populație și pe de altă parte să asigure depozitarea la groapa ecologică a unei fracții cât 

mai mici din deșeurile colectate. Pentru comuna noastră, au fost alocate și distribuite către populație pubele pentru deșeuri menajere și unități compostoare.  

Principala problema de mediu pe care am întampinat-o anul trecut a fost colectarea și depozitarea deșeurilor. 

 Din iulie 2019 a început implementarea SMID IAȘI - Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor. În cadrul acestui proiect, fiecare gospodărie a 

primit un recipient pentru colectarea deșeurilor menajere în sistem door to door. Pentru fracția reciclabilă (carton, hârtie, plastic, sticlă) s-au înființat centre de 

colectare unde cetatenii pot depozita aceste fracții. Din păcate, aceasta soluție s-a dovedit a fi una neviabilă pentru nivelul de educație al cetățenilor noștri, deși 

au fost organizate diverse acțiuni de informare a cetățenilor. La nivelul ADIS, Comuna Scânteia este printre primele comune din județul Iași la colectarea 

deșeurilor și încasarea taxelor aferente.  

În cadrul Programului „Curățăm România” derulat de către Administrația Fondului pentru Mediu, program de finanțare aprobat prin Ghidul de 

Finanțare din 1 aprilie 2022, publicat în M.O. nr. 328 din 4 aprilie 2022, UAT Comuna Scânteia, județul Iași a desfășurat o serie de activități de ecologizare 

a comunei. Programul privind ecologizarea zonelor afectate de deşeuri a început cu aportul voluntarilor din cadrul Primăriei Scânteia care s-au deplasat către 

parcurile de joacă din cadrul comunei în scopul ecologizării acestora. Prin aceste acțiuni de conștientizare, informare și sensibilizare asupra necesității unui 

mediu curat, comunitatea noastră  a înțeles trebuie să se implice în aceste acțiuni de ecologizare și colectare selectivă a deșeurilor și să își formeze o conduită 

care să protejeze natura. Cum era de așteptat, rezultatul activităților din comuna noastră s-a concretizat în câteva  sute de kilograme -  deșeuri selective ce au 

fost predate către operatorul licențiat și bineînțeles, rezultatul cel mai așteptat a însumat într-o comună mai curată! 

Referitor la colectarea deșeurilor, prezint mai jos o analiză comparativă pe ani 2020 vs. 2022 (se observă o creștere a încasărilor la bugetul 

local și o scădere a cantității de deșeuri). 
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CADASTRU, AMENAJAREA TERITORIULUI ȘI URBANISM, FOND FUNCIAR 

 

Activitatea compartimentului de urbanism este reglementată, în principal, de Legea 50/1991 republicată și ordinul 839/2009 privind aprobarea normelor 

de aplicare a prevederilor Legii 50/1991, HG-273/1994 — privind regulamentul de recepție a lucrărilor de construcție și instalații aferente acestora. Aceasta 

activitate presupune două componente de bază: pe de o parte emiterea documentelor legale pentru construire în totală concordanță cu prevederile 

documentațiilor de urbanism și amenajare a teritoriului existente la unitatea administrativă emitentă, iar pe de altă parte verificarea în teren a modului în care au 

fost puse în practică documentele ce autorizau construcțiile respective. Ambele componente sunt supuse și controlului structurii de specialitate a Consiliului 

Județean Iași, precum și inspectoratului Județean în Construcții Iași. 

Principale activitați cadastru și fond funciar:  

• s-au întocmit un număr de 3 documentații pentru emiterea titlurilor de proprietate 

noi, 

• s-au întocmit un număr de 2 documentații pentru rectificarea titlurilor de 

proprietate, 

• s-au întocmit un număr de 17 de dosare pentru vânzare teren extravilan – Legea 

17/2014, 

• s-au efectuat măsurătorile pentru cele trei sectoare: 14 (denumire populară 

Lese, Țarnă, Popescu), 30 (denumire populară Cimitir, Berdila – Loturi) și 32 

(denimure populară Livadă, Poarta Țărnii, Vie) – pentru contractul incheiat Etapa 

VIII, 

• s-au depus la Comisia Județeană de Stabilire a dreptului de proprietate în 

vederea validării la Legea nr. 231 din 2018 un număr de 10 dosare pentru 

CJSDPAT Iași au emis Hotărâri de validare pentru 6 dosare și una de invalidare. 
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Serviciul de amenajare a teritoriului și urbanism a emis: 

• procese verbale de autodemolare - un număr de 13 

• certificate de urbanism – un număr de 29 

• autorizații de construire – un număr de 16 

• s-au emis certificate de edificare a construcțiilor – un număr de 2 

• procese verbale de recepție - un număr de 2 

• aviz primar – 2 favorabile și 1 nefavorabil 

 

Cadastru sistematic 

• nu s-au finalizat lucrările de înregistrare sistematic prin contractual încheiat cu SC VIZACAD EXPERT SRL –– etapa VII – această firmă a renunțat la 

contract. 

FOND FUNCIAR 

 

• la sesizarea cetățenilor comisia s-a deplasat în teren pentru remăsurători; 

• au  fost eliberate adeverințe cetățenilor pentru depunerea cererilor de sprijin în 

agricultură  Ia APIA. Totodată, cetățenii au fost sprijiniți în vederea identificării 

corecte a parcelelor, 

• s-a întocmit plan parcelar si au fost  adunate toate actele de stare civila  și titlurile 

de proprietate în copie legalizată pentru două tarlale, 

• au fost întocmite procesele-verbale și cererile privind  acordarea de despăgubiri 

pentru  secetă, 

• întocmirea situațiilor solicitate  de către C.J.F.F. Iași și OCPI lași. 
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EDUCAȚIE 

 

În comuna Scânteia, rețeaua unităților de învățământ este formată din 9 instituții, dintre care 2 grădinițe, 4 școli primare și 3 școli gimnaziale. 

Dintre acestea, 2 unități au personalitate juridică. Cea mai populată unitate este Școala Gimnazială „Axinte Uricariul” din satul Scânteia; în această unitate 

școlară își desfășurau activitatea 301 elevi (42,39%) în anul 2019. Pe al doilea loc se clasează Școala Gimnazială din Bodeșt i cu 99 de elevi (13,94%), urmată 

de Școala Gimnazială Boroșești cu 81 de elevi ( 11,41%). Grădinița cu program normal din Scânteia avea în anul 2019 un număr de 74 de preșcolari (10,42%), 

Școala primară din Lunca Rateș are înmatriculați 44 de elevi (6,20%) și Școala Ciocârtești  33 de elevi ( 4,65%). Școala Primară din Trifeștii de sus și Grădinița 

cu program normal din Boroșești aveau câte 27 de elevi și preșcolari în anul 2019 (3,80% fiecare). Cea mai puțin populată unitate de învățământ era Școala 

Primară din Rediu cu doar 24 de elevi, însemnând 3,38% din total elevi. 

Faptul că numărul elevilor este în scădere se resimte și în evoluția numărului de elevi ce revin unui cadru didactic, cea mai favorabilă valoare fiind în 

2018 unde numărul coboară sub 10 elevi per profesor. Anul 2019 vine cu o creștere de aproximativ un elev per profesor. 

Eficiența infrastructurii școlare a comunei poate fi observată prin numărul populației școlare raportat la numărul de unități specifice din infrastructură. 

Din cauza faptului că în cadrul școlilor din comuna Scânteia există doar un teren de sport, o sală de gimnastică și un singur atelier școlar, raportul este egal cu 

populația. De asemenea, laboratoare sunt în număr de 2 pentru întreaga populație școlară din comună. Aceste rapoarte  arată subdezvoltarea școlilor; un număr 

mai mic de 9 unități de fiecare fel arată faptul că o parte din elevi sunt privați de acest beneficiu al infrastructurii. 

În unitățile școlare infrastructura necesară este insuficientă elevilor înscriși în ceea ce privește numărul de  terenuri de sport, laboratoare, săli de 

gimnastică, ateliere și calculatoare. 

Unitățile școlare din comună au grupurile sanitare în exteriorul corpurilor de învățământ, din cauza lipsei sistemului de distribuire al apei curente și a 

sistemului de colectare a apelor uzate. 

Având în vedere toate aceste aspecte, administrația publică locală a propus și implementat proiecte de dezvoltare a infrastructurii 

educaționale, proiecte care vizează atât reabilitarea și modernizarea clădirilor, cât și dotarea sălilor de clasă și a laboratoarelor cu tot ceea ce este 

necesar. 
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COMPARTIMENT GHIȘEU UNIC, RELAȚII CU PUBLICUL ȘI REGISTRATURĂ 
 
În anul 2022, au fost realizate în principal următoarele activități: 

• s-a asigurat relaționarea dintre primar, viceprimar și secretar general; 

• s-a primit, înregistrat și prezentat zilnic la mapa primarului corespondența din ziua respectivă pentru soluționare/repartizare la serviciile/birourile/compartimentele 

specializate, urmărindu-se apoi respectarea termenului pentru expediere si rezolvare; 

• s-a repartizat prin condica de predare-primire corespondența; 

• s-a administrat portalul Regista.ro - registratura generală a comunei Scânteia; 

• s-a asigurat în permanență o evidență corectă a circuitului documentelor în instituție; 

• s-au efectuat servicii de multiplicare a documentelor pentru repartizare a acestora pe baza rezoluției dată de primar, s-au distribuit solicitanților documentele întocmite 

și semnate, in condițiile legii; 

• s-a urmărit modul de soluționare a solicitărilor în baza legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare; 

• s-au afișat procese verbale de înmânare pentru citațiile comunicate spre afișare, precum și pentru orice alte documente înaintate Primăriei Comunei Scânteia spre 

afișare la sediul instituției; 

• s-a primit, distribuit și  colectat  corespondența clasificată prin poșta specială; 

• s-a primit de la oficiul poștal corespondența zilnică; 

• s-a primit, înregistrat și ținut evidența cererilor formulate în scris, pentru eliberarea actelor solicitate, eliberând solicitantului o confirmare scrisă; 

• s-au primit solicitări pentru eliberarea de autorizații, acorduri, avize, adeverințe etc. care necesita anexarea de documente și s-a înregistrat, după verificarea existenței 

tuturor actelor necesare. 

• Totalul documentelor înregistrate în programul Regista.ro - pentru anul 2022 a fost de 8584.  

• Transmiterea corespondenței a fost asigurată prin: servicii poștale, e-mail, personal petenți. 
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BIBLIOTECA COMUNALĂ ,,EMIL CONDURACHI” 

Raport de activitate al Bibliotecii Comunale ,,Emil Condurachi” în anul 2022 

MISIUNEA BIBLIOTECII: 

Biblioteca publică are menirea de a fi la dispoziția comunității prin serviciile și  programele oferite venind în întâmpinarea nevoii de informare, educare și 

recreere a cetățenilor. De aceea colecţiile si serviciile bibliotecarului trebuie mereu adaptate la dinamica socială și la preferinţe. 

OBIECTIVE: 

• Crearea şi întărirea deprinderilor de lectură la copii începând de la vârste fragede‚ susţinerea educaţiei individuale şi autodidacte; 

• Informatizarea activităţilor de bibliotecă; 

• Cooperarea cu alte instituții în vederea satisfacerii nevoilor de informare ale utilizatorilor şi dezvoltarea parteneriatelor culturale cu scopul 

promovăriilecturiișiserviciilor de informare. 

 

În anul 2022 biblioteca a susţinut o activitate diversificată în servicii, cum ar fi: 

• înscrierea elevilor la bibliotecă, prezentarea regulamentului și a condițiilor de împrumut, 

• completarea și organizarea fondului de carte conform normelor biblioteconomice, 

• completarea la zi a documentelor de evidență a fondului de publicații(R.I și R.M.F.)și activităților, 

• elaborarea programului de activități, a raportului de activitate și a situațiilor statistice ale bibliotecii, 

• împrumutul publicațiilor într-un mod operativ și eficient, iar la restituire discuții cu cititorii privind conținutul lecturilor citite, 

• urmărirea permanentă a ritmului de împrumut în scopul restituirii la timp a cărților împrumutate, 

• răspunderea cu promptitudine la cerințele cititorilor și punerea la dispoziția acestora a publicațiilor solicitate în sala de lectură, 

• orientarea lecturii cititorilor ținând seama de vârsta, pregătirea, aspirațiile și interesele individuale ale acestora prin diverse activități, 
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• întocmirea și afișarea la loc vizibil a calendarul aniversărilor culturale pentru anul 2022 prin care s-a urmărit marcarea evenimentelor culturale 

importante ale anului 2022, 

• organizarea de vitrine, expoziții de carte și prezentări de cărți conform aniversărilor stabilite în calendarul cultural pentru promovarea colecțiilor și 

marcarea aniversărilor sau  comemorărilor unor personalități culturale de însemnătate locală sau națională. 

 

Acțiuni de popularizare a bibliotecii în anul 2022: 

 

➢ 17 ianuarie: Eminescu - Luceafărul poeziei românești 
Elevii și preșcolarii de la Școala Primară Tufeștii de Sus îndrumați de d-na înv. Scripcaru Sorina și d-na ed. Atasiei Florentina au adus un omagiu 

marelui poet Mihai Eminescu. Ei au vizionat o video proiecție despre viața și activitatea poetului, au recitat poezii din opera eminesciană și au lucrat pe fișe. 

 
➢ 21 ianuarie: Mândru că sunt român 

Preșcolarii de la Grădinița Borosești, coordonați de d-na ed. Amoldovencei Ana, în colaborare cu Biblioteca ,,Emil Condurachi'', au participat la 

activitatea dedicată împlinirii a 163 de ani de la Mica Unire din 1859. Protagoniștii acestui moment au participat la un atelier de creație, au lucrat pe fișe și au 

vizionat filmul de animație ,,Moș Ion Roată și Unirea". Evenimentul istoric s-a încheiat cu tradiționala Horă a Unirii. 

 

➢ 2 februarie:  Ziua Internațională a Cititului Împreună 

Preșcolarii de la Grădinița Scânteia, aflați sub îndrumarea d-nei ed. Pintilie Natalița, au sărbătorit Ziua Internațională a Cititului Împreună, o zi care ne 

amintește de puterea cuvintelor și a poveștilor. Ei au făcut cunoștință cu micuțul și elegantul pinguin pe nume Apolodor și au învățat cum este să fii curajos și să 

nu ai teamă de necunoscut. 

 

➢ 3 februarie:  Ziua Internațională a Cititului Împreună 

La cea de-a doua sesiune de lectură dedicată Zilei Internaționale a Cititului Împreună, au participat preșcolarii de la Grădinița Scânteia, coordonați de d-

na ed. Mihăilă Mariana. Ei au ascultat cu mare atenție povestea ,,Lama, Lama ce dezordine". Prin mesajul poveștii, copiii au fost încurajați să fie ordonați, să 
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păstreze ordinea în propria cameră și să fie un sprijin pentru activitățile gospodărești. Prichindeii au fost deosebit de încântați și s-au declarat dornici să mai 

participe la astfel de activități. 

 

 

➢ 15 februarie : Ziua Națională a Lecturii 

De Ziua Națională a Lecturii, biblioteca a devenit un spațiu al jocului, învățării și socializării, în care elevi de la Școala ,,Axinte Uricariul " s-au apropiat 

într-o manieră ludică de bibliotecă. Clasa pregătitoare, îndrumați de d-na înv. Amariei Andreea și clasa I, îndrumați de d-na înv. Andrei Gabriela, au făcut 

cunoștință cu personajul principal al cărții ,,Te iubesc orice-ai face!", o fetiță simpatică pe nume Ema, căreia îi place să descopere lumea făcând tot soiul de 

,,experimente". O carte simplă și frumoasă despre bucuria jocului și iubire necondiționată. Clasa a II-a, îndrumați de d-na înv. Roman Iuliana și clasa a III-a, 

îndrumați de d-na înv. Buboi Tatiana, au vizionat o video proiecție intitulată ,,Drumul cărții" și au confecționat cele mai frumoase semne de carte. Elevii au răsfoit 

cu mult entuziasm și cărțile din expoziția pregătită special pentru ei. 

 

➢ 21-28 februarie – Sărbătoarea Mărțișorului în parteneriat cu Școala Gimnazială Scânteia 

➢ 1 martie – Creangă în tărâmul de poveste 

➢ 1-8 martie – Ateliere de creație în parteneriat cu Școala Gimnazială Scânteia 

➢ 8 martie 2022 – Mama, icoană sfântă 

        

                 Pentru a întâmpina primăvara cum se cuvine, elevii clasei I de la Școala Gimnazială Scânteia, îndrumați de d-na înv. Andrei Gabriela au participat la 

un atelier de creație de mărțișoare și felicitări alături de mămicile lor. Atelierul a fost unul creativ și extrem de interactiv. Ei au creat, pe fundal muzical, mici atenții 

ce simbolizează primăvara, aprecierea și dragostea pentru mămici. 

 

➢ 24 martie 2022 - Pe aripi de poezie 
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Elevii clasei a III-a de la Școala Gimnazială ,,Axinte Uricariul", coordonați de d-na înv. Buboi Tatiana au fost protagoniștii activității intitulată ,,Pe aripi de 

poezie" și au ales să transmită emoții prin susținerea unui recital de poezii. Ei au lucrat pe fișe si au vizionat o prezentare în power-point despre ,,Ziua 

Internațională a Poeziei". 

 

➢ 25 martie 2022 - Sărbătoarea Primăverii 

Elevii de la Școala Gimnazială ”Axinte Uricariul”, precum și cei de la Școala Gimnazială Bodești, Scânteia, au participat cu lucrări realizate de ei la 

expoziția ”Sărbătoarea Primăverii”. Lucrările au fost expuse  la Sala de Expoziție de la Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale, 

Casa Muzeelor Iași. 

 

➢ 1 aprilie 2022 - Ziua Internațională a Cărții pentru Copii 

Pe data de 2 aprilie se celebrează ,,Ziua Internațională a Cărții pentru Copii". Cu prilejul acestui eveniment, prichindeii de la Grădinița Borosești aflați 

sub îndrumarea d-nei ed. Amoldovencei Ana, au participat cu mult entuziasm la sărbătoarea cărții. Ei au vizionat desenul animat ,,Rățușca cea urâtă" de H.C. 

Andersen, au dat viață și culoare celor mai îndrăgite personaje din povești și au răsfoit cu mult interes expoziția de carte pregătită special pentru ei. 

 

➢ 6 aprilie 2022 - Ziua Internațională a Cărții pentru Copii 

Săptămâna lecturii și a cărții pentru copii ne-a oferit încă un prilej de a desfășura o activitate dedicată celor mici. Protagoniștii acestui eveniment au fost 

preșcolarii de la Grădinița Rediu, îndrumați de d-na ed. Tifachi Irina Andreea, care au făcut primii pași pe drumul cunoașterii având ca puncte de reper cărțile și 

implicit biblioteca. Astăzi, piticii s-au apropiat de bibliotecă într-o formă ludică. 

 

➢ 13 aprilie 2022 - Călător prin sărbătorile pascale 
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Pentru a păstra în sufletele copiilor marele izvor al bucuriilor de Paști, astăzi preșcolarii de la Grădinița Borosești, îndrumați de d-na ed. Amoldovencei 

Ana au fost protagoniștii unui atelier de creație dedicat acestei sărbători. Ei au dat dovadă de talent și creativitate și au realizat cele mai frumoase coșulețe și cei 

mai simpatici iepurași, iar pentru a le testa abilitățile de vânători, au participat și la o vânătoare de ouă de Paști. 

 

➢ 15 aprilie 2022 - Ziua bibliotecarului 
Ziua bibliotecarului am sărbătorit-o alături de prichindeii de la Grădinița Scânteia, îndrumați de d-na Mihăilă Mariana printr-o sesiune de lectură. 

 

➢ 6 mai 2022, la Casa Muzeelor din Iași a avut loc un atelier de creație (pictură pe linguri de lemn, după modelul preluat de la meșterul popular Buclea 

Cristian-Petru). Elevii de la Școala Gimnazială ”Axinte Uricariul” din Scânteia au fost apreciați de organizatorii de la Centrul Județean pentru 

Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale pentru modul în care și-au realizat obiectivele. 

 
➢ 16 mai 2022 - Călătorie în lumea cărților 

            D-na înv. Săcăleanu Silvia și d-nul director Lipșa Mitică au organizat o vizită la bibliotecă cu elevii clasei a II-a și clasei I de la Școala Gimnazială 

Bodești. Prin această activitate s-a urmărit introducerea copiilor în lumea cărților, trezirea pasiunii pentru lectură, conștientizarea importanței cărților în viața 

oamenilor. Copiii au făcut turul bibliotecii observând ordinea în care sunt așezate cărțile pe rafturi, au întrebat unde se află cărțile dedicate lor, au descoperit cărți 

cu personaje din povești cunoscute de ei și au participat și la o sesiune de lectură. Încântați de informațiile primate, cei mici au spus că vor reveni cu plăcere la 

bibliotecă în calitate de cititori. 

 

➢ 27 mai 2022 - Călătorie în lumea cărților Grădinița Scânteia 

 

➢ 31 mai 2022 - Aventurile lui Habarnam de Nikolai Nosov spectacol pentru copii. Piesa de teatru dedicată copiilor cu ocazia aniversării lor a adus multe 

zâmbete pe chipurile celor mici. 
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➢ 3 iunie 2022 - de Ziua Copiilor am răspuns invitației primite de la Consiliul Județean (Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii 

Tradiționale Iași) să susținem în parcul Muzeului Pogor un atelier de linguri pictate (după modelul meșterului popular Buclea Petru Cristian). Peste 100 

de copii au avut ce învăța de la micii noștri meșteri, reprezentanți ai Școlii Gimnaziale ”Axinte Uricariul” din Scânteia, însoțiți de doamna profesoară Ana 

Maria Țurcanu. 

 

➢ 1 iunie 2022 - o zi la ”Șotron. Festivalul copilăriei”. Elevii de la Școala ”Axinte Uricariul” din Scânteia au fost invitați să coordoneze activitatea de pictură 

pe linguri de lemn din cadrul acestei ample manifestări, alături de doamna profesoară Ana Maria Țurcanu. 

 

➢ 27 iunie 2022 - Ateliere de creație desfășurate la Căminul Cultural Borosești, activitate inclusă în cadrul manifestării ”Zilele Comunei Scânteia”, 24 iunie 

- 3 iulie 2022 

 

➢ 29 iunie 2022 -  Competiții sportive de interior, activitate inclusă în manifestarea ”Zilele Comunei Scânteia” 24 iunie -3 iulie 2022 

 

➢ 1 iulie 2022 - Zilele Comunei Scânteia - ateliere la Căminul Cultural Borosești 

 

➢ 26-28 iulie 2022 - Tabăra de creație Vis de vară  

Peste 150 de copii din Scânteia, Bodești, Borosești, Rediu, Ciocârlești, Lunca Rateș, precum și din Tufeștii de Sus, au avut parte de trei zile frumoase 

cu ateliere de creație, jocuri și drumeție.  

 

➢ 8 septembrie 2022 ne-am bucurat de vizita elevilor din clasa a V-a B de la Școala Gimnazială ,,Axinte Uricariul" Scânteia, îndrumați de d-na profesoară 

Țurcanu Ana-Maria. Copiii au realizat un tur al bibliotecii, au aflat după ce reguli sunt așezate cărțile la raft, condițiile de împrumut, pentru cât timp se 

împrumută cărțile și cum trebuie păstrată cartea pentru a fi împrumutată din nou de către alt cititor. Cu siguranță ei vor deveni cititori fideli ai bibliotecii. 
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➢ 27 septembrie - Ziua Europeană a Limbilor este o manifestare care celebrează diversitatea lingvistică, plurilingvismul/multilingvismul, învățarea 

limbilor străine pe durata vieții. Elevi de la Școala Gimnazială ,,Axinte Uricariul" Scânteia, îndrumați de d-na profesoară Țurcanu Ana-Maria, d-na 

profesoară Mihai Maria și d-na profesoară Coțovanu Roxana, au sărbătorit Ziua Europeană a Limbilor prin activități specifice, menite să promoveze 

diversitatea, unitatea și importanța învățării unei limbi străine. 

 

➢ 4 octombrie 2022 - Rapsodii de toamnă 

Elevii clasei a II-a, îndrumați de d-na înv. Creangă Sorina au dorit să intre în atmosfera de toamnă într-un mod inedit, prin lectură și creativitate. 

 

➢ 6 octombrie 2022  -  Povestea Toamnei 

Bogățiile și frumusețile pe care ni le oferă natura în acest minunat anotimp, au trezit impulsul creativ al preșcolarilor de la Grădinița Borosești, astfel sub 

îndrumarea doamnelor educatoare Amoldovencei Ana și Tifachi Irina, au participat la activitatea intitulată ,,Povestea Toamnei". 

 

➢ 12 octombrie 2022 – Rapsodii de toamnă 

Regina Toamnă a poposit astăzi, în lumea magică a cărților, alături de elevii clasei a III-a de la Școala Gimnazială Scânteia, îndrumați de d-na înv. 

Roman Iuliana, oferind frumusețea și culoarea ei în mâinile micilor artiști. 

 

➢ 13 octombrie 2022 – Atelier de lectură 
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       În lumea fascinantă a cărților, s-au desfășurat două sesiuni de ateliere de lectură. Protagoniștii acestui eveniment au fost elevii claselor a V-A B și a VII-

a B de la Școala Gimnazială Scânteia, coordonați de d-na profesoară Țurcanu Ana-Maria. Cărțile vedete din cadrul acestor ateliere au fost ,,Eu sânt Malala" de 

Malala Yousafzai și ,,Matilda" de Roald Dahl. 

 

➢ 18 octombrie 2022 – Atelier de lectură 

       Participanții acestei activități au fost elevii clasei a VI-a B de la Școala Gimnazială Scânteia, îndrumați de d-na profesoară Țurcanu Ana-Maria. 

 

➢ 19 octombrie – Atelier de lectură 

           Cartea vedetă din cadrul acestui atelier a fost ,,Cișmigiu et Comp." de Grigore Băjenaru. Protagoniștii acestui eveniment au fost elevii clasei a VIII-a B 

de la Școala Gimnazială ,,Axinte Uricariul" Scânteia, coordonați de d-na profesoară Țurcanu Ana-Maria. 

 

➢ 20 noiembrie 2022 - Atelier de lectură 

           Elevii clasei a VI-a de la Școala Gimnazială Scânteia, îndrumați de d-na profesoară Țurcanu Ana-Maria, au participat la un atelier de lectură. Cartea 

vedetă a fost ,,Micul prinț" de Antoine de Saint-Exupery. 

 

➢ 24 noiembrie 2022 – Copil în România Unită 

           Ziua Națională a României a fost marcată  de către elevii clasei a IV-a de la Școala Gimnazială Scânteia, îndrumați de d-na înv. Buboi Tatiana. Ei au 

participat la un atelier de creație, au aflat despre semnificația acestei zile și care sunt principalele simboluri ale acesteia. 
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➢ 28 noiembrie 2022 – Mândru că sunt român 

       Ziua Națională a României ne-a oferit încă un prilej de a sărbători cu emoție și prețuire, Marea Unire de la 1 Decembrie 1918. Protagoniștii acestui 

eveniment au fost elevii clasei a II-a, îndrumați de d-na înv. Sorina Criangă și elevii clasei a III-a, îndrumați de d-na înv. Iuliana Roman de la Școala Gimnazială 

Scânteia. Copiii au vizionat o video proiecție despre principalele momente care au condus la realizarea Marii Uniri. Ei au participat și la un atelier de creație 

dedicat acestei zile specială pentru noi românii. 

 

➢ 29 noiembrie  2022 – Unirea, un vis devenit realitate 

         Îmbrăcați în straie de sărbătoare, micii patrioți de la Școala Primară Ciocârlești, aflați sub îndrumarea d-nei înv. Vasilica Petrovici și d-na ed. Mihaela 

Tănase au sărbătorit Ziua Națională a României. Cu această ocazie, elevii și preșcolarii au vizionat o prezentare despre acest eveniment istoric și și-au 

îmbogățit cunoștințele cu privire la simbolurile naționale și au participat la un atelier de creație dedicat zilei de 1 Decembrie. 

 

➢ 7 decembrie 2022 – Atelier de lectură 

            Elevii clasei a VIII-a B de la Școala Gimnazială Scânteia, îndrumați de d-na profesoară Țurcanu Ana-Maria, au participat la un atelier de lectură. Cartea 

vedetă a fost ,,Baltagul" de Mihail Sadoveanu. 

 

➢ 16 decembrie 2022 – Magia Crăciunului 

      Cuprinși de magia Crăciunului, elevii de la Școala Primară Tufeștii de Sus, îndrumați de d-na înv. Sorina Scripcaru și d-na înv. Gabriela Andrei, au 

participat la un atelier de creație dedicat sărbătorilor de iarnă. Ei au vizionat filmul de animație ,,Un Crăciun cu familia Yeti"" și înzestrați cu multă creativitate, 

răbdare și îndemânare au dat viață micilor îngerași. 
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Indicatorii din anul 2022 sunt următorii: 

- utilizatori total noi înscrişi:104 

- numărul utilizatorilor activi: 329 

- numărul de vizite: 5276 

 A construi o bibliotecă înseamnă a crea o viață. Biblioteca nu va fi niciodată o colecție întâmplătoare de cărți. Biblioteca este a noastră, a tuturor și 

numai împreună vom reuși să-i descoperim adevărata valoare și importanță în comunitate. Nu există drum fără obstacole, nu există acțiune fără consecință, dar 

parteneriatele încheiate cu instituțiile de pe raza localității au fost benefice și rezultatele colaborării vizibile: ,,Unde există unitate, există întotdeauna victorie”. 

A fi bibliotecar nu înseamnă să fii neutru, ori pasiv, ori să aștepți o întrebare. Înseamnă să fii agentul schimbărilor pozitive radicale în cadrul 

comunității tale. Nu spun că fac sau că voi face minuni la bibliotecă, dar dacă fiecare sădim Semințe cu suflet sigur în viitor vom avea recoltă bogată. 

 

Raportul de față este o sinteză a activităţii derulate de administraţia locală a comunei Scânteia, județul Iași și a căutat să vă informeze asupra 

principalelor probleme socio-economice cu care ne-am confruntat de-a lungul perioadei analizate şi pe care cred că le-am soluţionat pe cât posibil, ţinând seama 

de contextul economic și criza sanitară. Nu am putut atinge toate domeniile, dar putem oricând răspunde cetăţenilor despre orice domeniu finanţat din bani 

publici. 

 

 

Mihai DARABANĂ 

Primarul Comunei Scânteia, județul Iași 

 


