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Din activitatea primarului la
Adunarea Generală a Asociaţiei Comunelor din România,
Bucureşti 2010
Doresc să informez cetăţenii comunei
Răducăneni că în perioada 21- 24 februarie
2010 am participat, la Bucureşti, la
Adunarea Generală a Asociaţiei Comunelor
din România, în calitate de membru al
Consiliului Director al acesteia şi de
Preşedinte aş Filialei judeţene Iaşi.
În prima zi am avut o întâlnire cu
presa şi anume postul de televiziune
„Realitatea TV”, unde s-au discutat
probleme ale satului românesc. În
următoarele zile ne-am întâlnit cu Premierul
României, domnul Emil Boc, Ministrul de
Interne, domnul Vasile Blaga, Ministrul
Dezvoltării Regionale, doamna Elena Udrea,
secretari de stat din Ministerul de Interne,
Finanţe, Agricultură şi alţii.
Aici s-au discutat probleme din
domeniul autonomiei locale, creşterii
capacităţii administrative, sistematizării şi
concentrării legislaţiei, dialogului cu privire
la:
- Elaborarea Codului finanţelor
publice locale;
- Modificarea şi completarea Legii
nr. 33/1994 privind exproprierea pentru
cauză de utilitate publică;
- Modificarea şi completarea Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al
acesteia, cu modificările ulterioare;
- Modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Modificarea şi completarea Legii 109/ 1997 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului
Economic şi Social, cu modificările şi completările ulterioare;
- Modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.80/ 2001 privind stabilirea unor normative
de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr.247/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul eliminării oricărei
discriminări pentru comune, actuala reglementare fiind o aberaţie, unică la nivel european;
- Venituri ale bugetelor locale şi relaţia cu Ministerul Finanţelor Publice;
- Participarea reprezentanţilor structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale
– Asociaţia Comunelor din România, Asociaţia Oraşelor din România, Asociaţia Municipiilor din
România şi Uniunea naţională a Consiliilor Judeţene din Romania, la şedinţele Guvernului;
- Se impune ca la nivelul Ministerului Administraţiei Publice să se realizeze orice consultare a
structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale în problemele ce le privesc în mod
direct, chiar dacă iniţiator este alt minister sau o altă autoritate. Actuala situaţie a condus, de la an la an, la
o tot mai accentuată disparitate în ceea ce priveşte problematica colectivităţilor locale către foarte multe
ministere şi autorităţi ale administraţiei publice centrale;
- Extinderea proiectului „Economia bazată pe cunoaştere” la încă cel puţin1.000 de comune;
- Utilizarea unor programe informatice unitare şi integrale la nivel naţional, cu interconectare la
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Sistemul naţional informatic de evidenţă a populaţiei, pentru:
- administrarea impozitelor şi taxelor locale, precum şi pentru orice alte venituri ale bugetelor
locale;
- contabilitatea unităţilor administrativ-teritoriale;
- registrele agricole;
- gestiunea certificatelor de urbanism şi autorizaţiilor de construire;
- starea civilă;
- gestiunea nomenclaturii stradale.
- Relaţia dintre autorităţile administraţiei publice locale şi şefii posturilor de poliţie, respectiv şefii
poliţiilor orăşeneşti şi municipale;
- Adoptarea unui Cod al familiei;
- Modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare;
- Prin Hotărârea Guvernului nr.697/2000 s-a instituit cartea de alegător fără să aibă utilizarea scontată.
Cetăţenilor li s-au eliberat aceste documente şi nu au fost niciodată utilizate, ceea ce a determinat ca o
însemnată parte a populaţiei nici să nu mai ştie de cartea de alegător. Pe acest fond este limpede că a fost
o risipă a resurselor financiare, an de an, fără luarea unei măsuri de stopare a acestei acţiuni păgubitoare şi
din punct de vedere material şi al percepţiei cetăţeanului pentru actele şi faptele Guvernului făcute fără
raţiune. În această materie Guvernul României
a fost consecvent încă din 1993, prin Hotărârea
nr.758/1993 pentru aprobarea Metodologiei
privind întocmirea şi eliberarea cărţilor de
alegător, şi aceasta înseamnă doar pagubă;
- Postarea pe paginile de internet ale
Guvernului României şi ale Ministerului
Administraţiei şi Internelor ale linkurilor
structurilor
asociative
ale
autorităţilor
administraţiei publice locale;
- Nu au fost respectate prevederile
articolului 12, alin.(2) din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/ 2001 de către Guvernul
României, în niciunul din anii 2007- 2010
impunându-se intrarea în legalitate prin
instituirea unor astfel de programe naţionale de
dezvoltare prevăzute distinct în bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor;
- Pentru atragerea de funcţionari publici în administraţia publică a comunelor, cu efecte care conduc la
îmbunătăţirea actului administrativ, se impune ca acestora să li se poată acorda din bugetul local
cheltuielile efectuate cu deplasarea la şi de la locul de muncă, în condiţii similare personalului didactic;
- Unităţilor administrativ teritoriale care au beneficiat de retrocedarea de păduri în urma aplicării legilor
fondului funciar,deşi sunt astfel de suprafeţe la nivelul acestora, să li se atribuie în proprietate păduri
astfel încât să se poată asigura unele din necesităţi, atât în ceea ce priveşte combustibilul pentru unităţile
publice şi cel pentru locuitorii care nu au păduri în proprietate, cât şi pentru realizarea unor investiţii de
interes public;
- Abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1273/2004 privind Aprobarea Programului de măsuri pentru
combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul, publicată în M.O. al României, partea I,
nr.1099/02 noiembrie, 2004;
- Stabilirea standardelor de dezvoltare a infrastructurii din mediul rural, a programelor de investiţii pentru
realizarea acestora, precum şi durata pentru implementarea acestora.
În ultima zi am discutat detalii despre un proiect PHARE, pe care Filiala Judeţeană Iaşi a asociaţiilor
Comunelor din România l-a depus prin subsemnatul, împreună cu Asociaţia Comunelor din România la
Bruxelles pentru 525 de funcţionari publici din cele 98 de comune ale judeţului Iaşi care vor beneficia de
cursuri de perfecţionare pe mai multe domenii de activitate, şi anume: urbanism, asistenţă socială, registru
agricol, achiziţii publice, stare civilă, evidenţa persoanelor şi altele.
Primar,
Ing. Neculai Botezatu
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Dr. Roxana Poleac vă informează:

Importanţa vaccinării pentru sănătatea copilului
Vaccinurile sunt medicamente care
protejează atât copiii cât şi adulţii de diferite
boli. Imunizarea constă în administrarea unui
vaccin care conţine fragmente din germenele
microbian implicat (tulpini bacteriene sau
virale) sau cantităţi mici atenuate ale acestuia.
In ultimii 50 de ani, vaccinarea a salvat mai
multe vieţi omeneşti decât oricare altă
intervenţie de sănătate. În lume, aproximativ 3
milioane de persoane mor în fiecare an din
cauza unor boli ce puteau fi prevenite prin
vaccinare.
Vaccinul stimulează sistemul imun
al persoanei să producă anticorpi, care pot,
ulterior, să recunoască şi să distrugă
germenele patogen în momentul expunerii.
Uneori, imunizarea nu protejează complet
împotriva apariţiei bolii, dar îi reduce semnificativ gravitatea. Vaccinurile se administrează de obicei
injectabil. Anumite vaccinuri se administrează în doză unică, altele necesită mai multe doze repetate la
intervale de timp.
Imunizarea este o modalitate de protectie a organismului împotriva unor boli. Anumite
afecţiuni pot provoca moartea copilului sau efectelele lor negative pot lăsa sechele pentru tot restul vieţii
individului. De aceea este atât de importantă imunizarea organismului care incepe înca din primele zile de
viaţă ale nou-născutului. Persoanele care nu sunt vaccinate se pot îmbolnăvi la contactul cu microbul care
determină acea boală infecţioasă, iar forma de boală este gravă, cu risc mare de
complicaţii şi chiar deces. Dintre persoanele vaccinate, foarte puţine se îmbolnăvesc, iar îmbolnăvirea va
îmbraca o formă uşoară, cu risc foarte mic de complicaţii.
Principalele boli prevenite prin vaccinare
Bolile pentru care sunt vaccinaţi copiii sunt boli foarte grave, împotriva cărora sistemul lor
imun este mai puţin eficient. De aceea, el trebuie antrenat în mod special ca să înveţe cum să lupte cu
aceşti microbi. Aceasta este sarcina vaccinului, care reprezintă un stimul special care genereaza anumite
tipuri de anticorpi. Dintre principalele boli prevenite de vaccinare fac parte:
Difteria - afecţiune bacteriană ale cărei simptome clinice sunt legate de producerea unei toxine
de către bacilul difteric (Corynebacterium diphtheriae);
Hepatita virala A - boală infecto-contagioasă acută, produsă de virusul hepatic A;
Hepatita virala B - boală infecto-contagioasă acută, produsă de virusul hepatic B,
Infecţia cu Haemophilus influenzae tip b (HIB) - Haemophilus influenzae este o bacterie care
poate provoca o serie de infectii severe mai ales la copiii sub 5 ani: pneumonii, meningite, otite etc.;
Infecţiile cu pneumococ - Streptococcus pneumoniae este principalul agent patogen al
infecţiilor pneumococice invazive (pneumonia, meningita şi bacteriemia) şi non-invazive la copii (otita
medie, sinuzita, bronsita);
Parotidita epidemica (Oreionul) - boala infectioasă acută, contagioasă, produsă de un virus
care determină inflamarea glandelor salivare;
Poliomielita - boală virală care poate determina paralizii grave, uneori ireversibile;
Rubeola - boală infectioasă eruptivă;
Rujeola - boală virală contagioasă, care determină febra mare, tuse, secreţii nazale şi oculare;
Tetanosul - boală infecţioasă acuta cauzată de Clostridium tetani şi care afectează sistemul
nervos central;
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Tusea convulsiva (pertussis) - boală contagioasă acută a căilor respiratorii, cauzată de bacteria
Bordetella pertussis;
Varicela - infecţie virală contagioasă produsă de virusul varicelozosterian care cauzează o
erupţie pe suprafaţa pielii şi pe mucoase;
Tuberculoza - boală infecţioasă provocată de bacteria Mycobacterium tuberculosis; dintre
manifestările tuberculozei fac parte: tusea nejustificată, lipsa poftei de mâncare, transpiraţiile nocturne,
oboseala nejustificată etc.
Deşi unele din aceste boli au dispărut, "pentru a le menţine la stadiul de eradicare sau la nivel 0 trebuie să
avem o acoperire foarte bună în ceea ce priveşte vaccinarea deoarece virusurile respective nu au dispărut,
ele pot reaparea oricând", menţionează dr. Adriana Pistol, de la Institutul de Sănătate Publică Bucureşti.
Când nu este indicată efectuarea vaccinării?
În anumite situaţii imunizarea nu trebuie efectuată:
când copilul este bolnav sau urmează un anumit tratament;
când are febră;
când prezintă o alergie severă la ouă;
când are o boală a sistemului imunitar, de exemplu SIDA;
daca organismul lui a reactionat violent la o alta imunizare.
Vaccinurile şi efectele adverse
Vaccinurile sunt foarte sigure, iar reacţiile adverse rare. Există situaţii în care apar reacţii adverse, dar
acestea sunt controlabile şi relativ usor de îndepărtat. "Cu siguranţă însă, niciun fel de reacţii adverse nu
se compară nici pe departe cu riscurile implicate de apariţia bolii fără vaccinare prealabilă", este de părere
dr. Victor Olsavszky, şeful Biroului OMS Romania. Este suficient să ne gândim că nu există risc de deces
din vaccinare - în timp ce boli precum tusea convulsivă, poliomielita sau difteria au facut sute de mii de
victime de-a lungul timpului.
Tehnologiile de purificare şi pregătire a vaccinurilor disponibile astăzi sunt mult superioare celor din
trecut, ceea ce a redus considerabil riscul reacţiilor secundare. Nicio mamă nu trebuie să evite vaccinările
de teama reacţiilor adverse, deoarece în acest fel îsi expune copilul unui risc mare de a face o formă
gravă, poate chiar mortală, a unei boli atât de uşor de prevenit.
Dintre reacţiile adverse pot apărea:
o uşoară roşeaţă la locul injectării - aceasta dispare de la sine în puţin timp;
copilul poate avea o uşoara stare de agitaţie sau de plâns permanent;
febră uşoară;
foarte rar pot apărea reacţii alergice imediat după administrarea vaccinului.
Programe de vaccinare în România
În Romania, copiii sunt vaccinaţi gratuit, după o schemă numită Programul Naţional de
Imunizări şi cuprinde şapte vaccinuri mai importante: BCG (antituberculoza), antihepatita B, DTP
(antidifteric, antipertusis, antitetanos), antipoliomielita, antirujeolic (impotriva pojarului). Fiecare mamă
primeşte, la ieşirea din maternitate, un carnet de vaccinări pentru nou-născuţi, care cuprinde calendarul de
evidenţă clară a vaccinurilor administrate copilului de la naştere până la varsta de 14 ani. Părinţii au
obligaţia de a se prezenta cu copilul la data şi ora la care au fost invitaţi de către medicul de familie, de a
informa corect medicul asupra stării de sănătate a copilului şi de a prezenta carnetul de vaccinări. în cazul
apariţiei unor reacţii adverse, părinţii trebuie să se adreseze urgent medicului. Imunizările au determinat o
scădere importantă a frecvenţei epidemiilor. Vaccinul costă mult mai puţin decât tratamentul bolii faţă de
care se realizează protecţia şi are foarte puţine efecte adverse grave. Adesea, în cazul copiilor, vaccinurile
sunt necesare la intrarea în şcoală sau grădiniţă.
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Stimaţi cetăţeni ai Comunei Răducăneni,
Nu vreau să consideraţi că era nelipsită apariţia aceastui număr al publicaţiei noastre fără
intervenţia mea; am dorit pur şi simplu, prin câteva fraze, să vă amintesc că este frumos şi înţelept ca
fiecare gospodar să-şi pregătească atât pe dinăuntru cât şi pe dinafară casa şi bătătura. Mai concret, să nu
lăsăm vederii gunoiul care parcă nu se mai termină, să avem o comună frumoasă sau acceptabilă, gunoiul
fiind nota prin care ne caracterizăm ca oameni...
Sfintele sărbători de Învierea Domnului aduce multă bucurie în casele noastre; de aceea şi
Dumnezeu a voit ca florile, întreaga natură să fie înmiresmată cu parfumul discret al ghioceilor,
zambilelor, narciselor, etc. Aceasta demostrează că şi ea, natura trăieşte în armonie cu bucuriile omului
dar se vrea protejată, pentru a ne încânta ochiul cu frumuseţile ei.
Să ne bucurăm, aşadar, de aceste privelişti oferite gratuit de Atotputernicul şi să ne urăm cu
sinceritate „Hristos a Înviat! şi „ Adevărat a Înviat”, pentru că numai astfel vom putea locui în frumoasa
noastră comună la care mai trebuie atâtea de făcut...Nu fără dumneavoastră însă!...
Primar,
Ing. Neculai Botezatu

Primăria Răducăneni vă informează
Serviciul EPA-SMURD Răducăneni a fost înfiinţat prin asocierea a cinci comune: Moşna,
Cozmeşti, Gorban, Grozeşti şi Răducăneni - Contract de Asociere nr. 283/18.01.2008, prin care părţile au
convenit să se asocieze în vederea înfiinţării, finanţării şi organizării acestui serviciu pentru asigurarea
asistenţei medicale de urgenţă şi descarcerare pe raza comunelor semnatare. Încă de la început am
întâmpinat dificultăţi în finanţarea acestui serviciu deoarece comuna Gorban nu a virat contribuţia
datorată începând cu anul 2008, însumând la data de 31.12.2009, 42.042 lei, comuna Moşna nu a virat
nimic pentru anul 2009, însumând 13.071 lei, comuna
Cozmeşti a virat doar pentru primul trimestru 2009, însumând
29.242 lei, iar comuna Grozeşti a virat doar pentru primul
trimestru 2009, însumând 12.758 lei.
Astfel, din cauza lipsei fondurilor necesare plăţii
angajaţilor, EPA - SMURD Răducăneni îşi reduce activitatea la
jumătate de normă începând cu data de 1 iunie 2009 de comun
acord cu toţi angajaţii.
În condiţiile în care celelalte comune beneficiare nu au
contribuit financiar la finanţarea cheltuielilor specifice
funcţionării şi dotării echipajului de prim ajutor şi descarcerare, începând cu data de 22.12.2009, din
numărul total de 13 angajaţi, 9 dintre aceştia au fost disponibilizaţi, rămânând doar 4 angajaţi pentru
asigurarea urgenţelor medicale.
Momentan, 12 angajaţi lucrează sub formă de voluntariat începând cu data de 08.03.2010, pe o
perioadă de 30 zile (zilnic între orele 0700 - 1900 ), cu posibilitatea prelungirii, în condiţiile Statutului
personalului voluntar din serviciile de urgenţă voluntare, până la apariţia unor eventuale acte normative
care să modifice actualul cadru legal.
Inspector specialitate,
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Bogdana Codreanu

Hotărâri ale Consiliului Local al Comunei Răducăneni
Consiliul Local al Comunei Răducăneni, în perioada ianuarie – martie 2010 a emis un număr
de 23 de Hotărâri, după cum urmează:
- Hotărârea Nr. 1 privind modificarea şi completarea Hot.nr.41/2009 pentru aprobarera taxelor
şi impozitelor locale, precum şi a taxelor speciale ce se vor aplica în Comuna Răducăneni, începând cu
01.01.2010;
- Hotărârea nr. 2/28.01.2010 pentru aprobarea planului de lucrări ce urmează a fi executate în
anul 2010 de către beneficiarii de ajutor social conform Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat;
- Hotărârea nr. 3/28.01.2010 pentru aprobarea Planului privind investiţiile propuse în anul
2010 în Comuna Răducăneni;
- Hotărârea nr.4/28.01.2010 privind aprobarea modificărilor Contractului de delegare a
serviciilor apă-canal încheiat între Asociaţia Regională a Serviciilor Apă-canal Iaşi – ARSACIS şi
SC.APAVITAL S.A.;
- Hotărârea nr. 5/28.01.2010 privind aprobarea modificărilor Actului Constitutiv şi Statutului
ASOCIAŢIEI REGIONALE A SERVICIILOR DE APĂ CANAL IAŞI- ARSACIS;
- Hotărârea nr. 6/28.01.2010 privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de
canalizare al Comunei Răducăneni către S.C.APAVITAL S.A.;
- Hotărârea Nr.7/28.01.2010 pentru aprobarea devizului general actualizat al obiectivului de
investiţii „Amenajare bază sportivă în localitatea Răducăneni, jud. Iaşi”;
- Hotărârea nr. 8/26.02.2010 pentru adoptarea bugetului local pentru anul 2010;
- Hotărârea nr.9/26.02.2010 pentru aprobarea Proiectului Tehnic al obiectivului de investiţii
„Amenajarea bază sportivă Răducăneni, jud. Iaşi”;
- Hotărârea nr. 10/26.02.2010 privind transformarea postului ocupat de către Codreanu
Nicoleta-Bogdana, personal contractual în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei, din
funcţia de referent II în funcţia de inspector de specialitate – grad. II;
- Hotărârea nr.11/26.02.2010 pentru aprobarea alocării unor fonduri în vederea publicării a
două cărţi;
- Hotărârea nr.12/26.02.2010 pentru aprobarea statului de funcţii şi a organigramei aparatului
de specialitate al Primarului Comunei Răducăneni;
- Hotărârea nr. 13/ 26.02. 2010 privind aprobarea studiului de oportunitate şi a documentaţiei
de atribuire în vederea concesionării a două suprafeţe de teren aflate în domeniul public al comunei;
- Hotărârea nr. 14/26.02.2010 privind aprobarea întocmirii unui studiu de oportunitate în
vederea concesionării unei suprafeţe de teren, proprietate publică a comunei;
- Hotărârea nr. 15/ 26.02.2010 pentru aprobarea modificării şi completării Anexei la Hotărârea
C.L. al com. Răducăneni nr.7/2008 privind aprobarea „Regulamentului de organizare şi funcţionare al
apartului de specialitate al Primarului comunei. Răducăneni;”
- Hotărârea nr. 16/26.02.2010. privind aprobarea lucrărilor de infrastructură şi ecologizare ce
urmează a fi executate de personalul angajat din rândul şomerilor în cadrul Serviciului Public de
Gospodărirea Comunală precum şi aprobarea unui număr de şomeri ce urmează a fi angajaţi conform art.
78 din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă;
- Hotărârea nr. 17/27.02. 2010 privind aprobarea Statului Comunei Răducăneni, jud. Iaşi;
- Hotărârea nr. 18/26.02.2010 privind aprobarea transmiterii în folosinţă şi administrare
gratuită către Consiliul Judeţean Iaşi – Direcţia Judeţeană de Administrare a Drumurilor şi Podurilor Iaşi
a Drumului Comunal 56 Răducăneni- Roşu;
- Hotărârea nr. 19/ 26.02.2010 privind însuşirea Acordului de cooperare privind organizarea şi
exercitarea activităţii de audit public intern;
- Hotărârea nr. 20/23.03. 2010 privind aprobarea participării Comunei Răducăneni la
Programul” Renaşterea satului românesc – 10 case pentru specialişti”.
- Hotărârea nr. 21/ 23.o3.2010 privind aprobarea studiului de oportunitate şi concesionarea
prin negociere directă a unei suprafeţe de teren aflată în domeniul public al comunei;
- Hotărârea nr. 22/23.03.2010 privind aprobarea modificărilor Contractului de delegare apăcanal încheiat între Asociaţia Regională a Serviciilor Apă-Canal Iaşi – ARSACIS şi S.C. APAVITAL
S.A.
- Hotărârea nr. 23/23.03.2010 privind aprobarea modificărilor Actului Constitutiv şi Statulului
ASOCIAŢIEI REGIONALE A SERVICIILOR DE APĂ CANAL IAŞI – ARSACIS.
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Returul campionatului de fotbal judeţean, liga a IV Iaşi, etapa a XVII, a început cu o
înfrângere pentru echipa locală ASTRA în faţa echipei de pe primul loc, RAPID Dumeşti, care nu are
nici o înfrângere în acest campionat 2009-2010 (scor 2-5).
În etapa a XVIII-a echipa locală ASTRA, s-a deplasat în deplasare în localitatea
Hărmăneşti, unde a învins echipa locală ROMWATT cu scorul de 1 - 0.
Echipa de fotbal ASTRA se v-a deplasa în localitatea Comarna, unde v-a întâlni echipa de
fotbal SPERANŢA din localitate, in CUPA ROMÂNIEI „TIMIŞOREANA”, în data de 21 aprilie
2010, ora 16.00.

Rezultatele etapei a XVII-a la Liga a IV-a
Viitorul Tg Frumos
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Helios Tomeşti
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Viitorul Hârlău
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Rezultatele etapei a XVIII - a
ROMWAT HĂRMĂNENŞTI – ASTRA RĂDUCĂNENI 0 – 1
Rapid Dumeşti – Podgoria Cotnari 11 – 1
Unirea Ruginoasa – Olimpia Popricani 3-0 (neprezentare echipa din loc. Popricani)
Helios Tomeşti – viitorul TG. Frumos 0-1
Gloria Bălţaţi – Viitorul Lungani 3-0
Clasamentul la zi si alte rezultate împreună cu noi imagini ale echipei de fotbal ASTRA
Răducăneni, în ediţia următoare al revistei.
Următoarele două meciuri echipa din localitate „ASTRA”, v-a întâlni acasă pe data de
04.04.2010 echipa din localitatea Tomeşti, HELIOS , etapa XIX, iar pe data de 11 .04.2010 echipa
din localitatea Hârlău VIITORUL, etapa XX.

A consemnat, Dinu Augustin
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