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Stimaţi cetăţeni ai Comunei Răducăneni
După o lungă şi frumoasă toamnă, anul
2010 lasă cale deschisă noului an 2011, nu însă
fără a ne bucura cu toţii, mai cu seamă copiii, de
darurile pe care ni le va aduce mai întâi Moş
Nicolae, şi apoi Moş Crăciun.
Desigur, anul 2010 a avut părţile lui bune
şi mai puţin bune, datorate în mare parte
vremurilor pe care le trăim nu numai în ţara
noastră ci în toată lumea.
Dar să ne rugăm să ne dea Domnul pace,
sănătate şi speranţa că anul care vine ne va fi mai
bine din toate punctele de vedere.
Cum păstrarea şi transmiterea tradiţiilor
strămoşeşti este un obicei care bucură deopotrivă pe copil şi matur eu ţin să vă urez multă
sănătate, viaţă lungă alături de cei dragi şi Sărbători Fericite!
La cumpăna dintre ani vă urez tuturor ,,LA MULTI ANI ! ,, .
Cu stimă primarul comunei Răducăneni,Ing. Neculai Botezatu.

Moş Crăciun
de T. Delacrainici
Moş Crăciun din nou venit-a de pe unde a umblat
Obosit de lunga cale şi de sacul încărcat!
Vine iarăşi,ca-n toţi anii, să aducă jucării,
Hăinuţe şi căşti frumoase, pentru cei cuminţi copii.
Şi vă-ndeamnă moşul astăzi: să fiţi buni cu cei sărmani,
Ai căror părinţi sunt bolnavi, şi n-au hrană şi nici bani;
Pentru care sărbătoarea nu e zi d bucurie,
Ci prilej de lacrimi este, de griji şi de sărăcie!
Să fiţi silitori la şcoală: pe părinţi să-i ascultaţi,
Fiindcă ei vă poartă grija, chiar dacă sunt împovăraţi!
Respect către cei în vârstă să aveţi întotdeauna,
La purtare. Luaţi seama, şi nu umblaţi cu minciuna!
Mai presus însă, de toate, să credeţi în Dumnezeu.
Păziţi-vă de ispite şi rugaţi-vă mereu!
Numai dacă faceţi astfel, Moş Crăciun va mai veni
Şi la anul tot cu daruri, iar voi vă veţi veseli
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"Cristos s-a născut. Veniţi să-l adorăm!"
Dragi credincioşi!
Am ajuns din nou la Sărbătoarea
Sfântului Crăciun. Ca de fiecare dată, celebrăm
cu emoţie acest mister central al credinţei
creştine: Întruparea Domnului nostru Isus
Cristos, Fiul lui Dumnezeu şi Fiul Mariei;
Dumnezeu adevărat şi Om adevărat, în acelaşi
timp. Mare bucurie s-a făcut în cer şi pe pământ
la naşterea cea preaslăvită şi mai presus de fire
a Domnului şi Mântuitorului nostru Isus Cristos
din Preacurata Fecioara Maria, în peştera din
Betleem.
S-au bucurat îngerii, văzând pe
Fiul lui Dumnezeu născându-se cu trup
omenesc şi au cântat imnul mântuirii: "Mărire în cer lui Dumnezeu şi pace pe pământ oamenilor de
bunăvoinţă".
S-au bucurat pastorii aflaţi în preajma peşterii din Betleem, "aflând pe Maria, pe Iosif şi pe
Prunc, culcat în iesle. Şi văzându-l, au vestit cu bucurie tot ce au văzut şi auzit despre acest Copil".
S-au bucurat "magii de la Răsărit" şi "căzând la pământ, s-au închinat Lui; şi deschizând
visteriile lor, I-au adus Pruncului daruri: aur, tămâie şi smirnă".
Ne bucuram şi noi, cei de astăzi, împreună cu toţi creştinii de pretutindeni şi din toate
vremurile, de venirea Fiului lui Dumnezeu în lume, care "pentru noi şi pentru a noastră mântuire s-a făcut
om", dându-ne puterea "ca sa devenim fii ai lui Dumnezeu".
Fraţi şi surori în Cristos!
Cu toţii suntem chemaţi să celebrăm cu nespusă bucurie această abundenţă de har şi de
binecuvântare, care se revarsă spre noi prin semnul bunătăţii divine arătat la Betleem. Misterul care ne
este descoperit în Pruncul culcat în iesle, să ne mobilizeze şi pe noi, ca asemenea păstorilor, să ne ridicăm
din obişnuinţa vieţii cotidiene şi urmând glasul vestirii îngereşti, să pornim fiecare în căutarea Celui
arătat.
Bucuria Naşterii Domnului aduce o înnoire în sufletele noastre şi un spor duhovnicesc în
pătrunderea şi trăirea misterului întrupării Fiului lui Dumnezeu, pentru a ne face vrednici de nesfârşita
dragoste a Părintelui ceresc faţă de noi oamenii şi faţă de întreaga creaţie. El să ofere tuturor pacea şi
liniştea dorită; El să fie izvor de mângâiere şi îmbărbătare, aducând speranţă şi încredere pentru toţi. În
bucurie sfântă să ne lăsăm pătrunşi de bogăţia darurilor lui Dumnezeu, căutând neobosit calea ce duce
spre El, în Isus Cristos Mântuitorul. Crăciunul este şi
Sărbătoarea Familiei. Isus a ales să intre în lume, între oameni,
într-o familie. Orice om trebuie să intre în această viaţă tot întro familie, conştientă de darul vieţii. Familiile creştine să
privească la Sfânta Familie: Isus, Maria şi Iosif, unde fiecare
membru îşi are rolul său. Dumnezeu să ne binecuvânteze în
Noul An 2011 cu sănătate şi pace!
Cu aceste gânduri, transmit tuturor creştinilor din
Răducăneni urări de pace şi bine, cu binecuvântarea
Atotputernicului Dumnezeu.
Crăciun binecuvântat!
Sărbători cu bine şi întru mulţi ani! Un an nou
2011 plin de har şi de împliniri!
Vă doreşte preotul Iulian-Eugen Kropp, paroh romanocatolic, împreună cu preotul vicar Petru-Mihăiţă Mogda.
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Farmacia verde - noutate pentru oameni sau…
a existat dintotdeauna?!
Tratamentele şi remediile pe care vi le oferă farmacia verde, pe bază de plante
medicinale, cosmetice (şampoane, creme, loţiuni), sunt tratamente naturiste care au efecte
benefice în tratarea afecţiunilor gastrice şi intestinale, hepatice, cardiovasculare, cutanate,
metabolice, ginecologice, hepatobiliare, nervoase, pancreatice, renale, afecţiuni ale vezicii
urinare, ale tiroidei, alcoolism, tabagism, ameţeli, amigdalite, anemie, anxietate, arsuri,
arsuri stomacale, balonări abdominale, bronşite, calmarea nervilor, celulita, căderea
părului şi stimularea creşterii lui, constipaţie, crăpături ale pielii anale, ale sânilor, cură de

slăbire sau îngrăşare, diaree, dureri de dinţi, dureri gastrice, dureri reumatice, gripă,
faringită, febră, frisoane, contra viermilor intestinali, afecţiuni ale prostatei, insomnie,
stimularea creşterii sânilor, oboseala picioarelor, tonic nervos şi capilar, stimularea
circulaţiei periferice, stimularea funcţiei sexuale, tuse convulsive, varice, acnee.
De asemenea, farmacia verde vă pune la dispoziţie: siropuri naturale de: afina,
cătină, vişine, măcieşe, bitter din plante şi miere, polen, propolis, lăptişor de matcă.
Nu trebuie uitate diversele tincturi din plante – folosite drept unguent reumatismal
etc.
Şi pentru ca ambientul să fie pe gustul celui ce trece pragul farmaciei verde din
Răducăneni, ghivecele cu flori naturale – pe toate gusturile, vă întâmpină cu mare cărdură
şi …culoare.
Aşadar, pentru cei interesaţi FARMACIA noastră este deschisă la Răducăneni, în
casa d-lui Fechete Claudiu sau puteţi lua informaţii adecvate la telefoanele: 0721550560 /
0748643790.
Vă aşteptăm cu mult drag!!!
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Microcercetare pe tema Jocul în mediul rural : valori
formativ – explorative (microcercetare în zona Moldovei)
Metodologia de cercetare
În microcercetarea întreprinsă ca şi cercetător,
chestionarul sociologic construit, ca instrument de
lucru ocupă un loc secundar în setul sau sistemul de
tehnici de teren, punându-mi la dispoziţie nu fapte
despre fenomenul sau procesul studiat, ci opinii, adică
o imagine a obiectului investigat.
Etapele anchetei prin chestionar
Ancheta prin chestionar trebuie să parcurgă,
într-o formă sau alta, în funcţie de temă, scopuri şi
populaţie următoarele etape (corelate şi subordonate nivelelor investigaţiei) 1:
1) stabilirea şi delimitarea temei;
2) formularea sarcinilor (obiectivelor);
3) calcularea şi stabilirea mijloacelor materiale, respectiv a instrumentelor tehnice
auxiliare;
4) determinarea populaţiei sau a “universului cercetării”;
5) preancheta;
6) documentarea (teoretică şi “faptică”);
7) stabilirea ipotezelor;
8) construirea eşantionului;
9) redactarea chestionarului;
10) pretestarea şi definitivarea chestionarului şi ancheta pilot;
11) administrarea pe teren a formularelor;
12) codificarea răspunsurilor;
13) analiza datelor: tabulări, scalări, corelaţii, reprezentări grafice, modele etc.;
14) redactarea concluziilor şi a raportului de anchetă (propuneri “de intervenţie” în viaţa
socială, în desfăşurarea fenomenelor studiate).
Unele etape pot fi precizate în cele mai mici amănunte de la început, dacă dispunem de
toate datele, în planul cercetării, se pot menţiona procedeele de transcriere a datelor, procedeele
de prelucrare.
Obiectivul general al microcercetării
În cadrul microcercetării (anchetei prin chestionar) realizate mi-am propus să surprind
atitudinea copilului, din mediul rural, încadrat la nivelul de învăţământ şcolar primar , faţă de
utilizarea jocului şi al jucăriilor la activităţile recreative din timpul liber.
Scopul principal al microcercetării întreprinse ca specialist pe domeniul ştiinţelor socioumane este de a redescoperi cum descriu copii, ce provin din mediul rural propria persoană, prin
intermediul utilizării jocului şi al jucăriilor. Prin intermediul microcercetării am intenţionat să
surprind cum explorează aceşti copii concepţia de sine, cum îşi valorifică calităţile personale şi
ale grupului de copii cu care se joacă. De asemenea, dorim ca prin intermediul anchetei prin
chestionar întreprinse să vizualizăm imaginea copilului din mediul rural, care încearcă să
recunoască propria valoare şi a altora, să definească propria unicitate şi unicitatea altor persoane,
să examineze cercul lor de prieteni şi relaţii, să respecte diferenţele dintre membrii grupului de
egali.
Frunza Alina, Asistent Social Specialist
1

V. Miftode, “Nivelele investigaţiei sociologice”, Analele Univ. Al. I. Cuza, Iaşi, Filosofie, 1973, p. 27-33.
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DR. ROXANA POLEAC vă informează:

HIPERCOLESTEROLEMIILE
Colesterolul este o substanţă grasă produsă la nivelul
ficatului, dar care se găseşte şi în anumite alimente de origine
animală, precum produsele lactate, ouăle sau carnea.
Organismul necesită colesterol pentru o bună funcţionare.
Celulele peretelui vascular sau membranele celulare au în
structura lor colesterol; de asemenea, este nevoie de colesterol
pentru a produce hormoni, vitamina D sau acizii biliari, ce
ajută la digestia grăsimilor. Dar, organismul are nevoie doar de
o cantitate foarte mică de colesterol pentru aceste nevoi. Când
se acumulează niveluri crescute din această substanţă în
organism apar problemele medicale, precum bolile coronariene sau bolile cerebrale.
Când în organism se acumulează prea mult colesterol se formează nişte depozite groase şi dure la
nivelul arterelor, ducând la îngustarea spaţiului prin care trebuie să circule sângele către inimă. În timp,
aceste plăci determină apariţia aterosclerozei (întărirea arterelor), principala cauză a bolilor cardiace.
Când la inimă nu mai ajunge suficient oxigen încep să apară durerile toracice, denumite angină. Dacă o
anumită porţiune a inimii nu mai este irigată, datorită blocării complete a unei artere coronare, apare
infarctul miocardic. Acesta este, de obicei, determinat de blocarea bruscă a unei artere.
Colesterolul circulă la nivelul sângelui ataşat de o proteină; acest complex proteină-colesterol este
denumit lipoproteina. Lipoproteinele sunt clasificate în lipoproteine cu densitate joasă, foarte joasă sau
crescută, în funcţie de cantitatea de proteină pe care o conţine complexul.
- lipoproteinele cu densitate scăzută (LDL): LDL, denumit şi colesterolul "rău", poate determina apariţia
plăcilor ateromatoase la nivelul peretelui arterelor. Cu cât nivelul de LDL din sânge este mai mare, cu atât
creşte riscul de apariţie a bolilor cardio-vasculare
- lipoproteinele cu densitate crescută (HDL): HDL, denumit şi colesterolul "bun", ajută la eliminarea
colesterolului "rău" din sânge. O cantitate crescută de HDL colesterol în sânge are rol protectiv împotriva
bolilor cardiace. Din contra, niveluri scăzute de HDL colesterol în sânge determină creşterea riscului
pentru apariţia bolilor cardiace
- lipoproteine cu densitate foarte scăzută (VLDL): VLDL colesterolul este similar celui cu densitate joasă
(LDL), datorită conţinutului crescut în lipide comparativ cu cel de proteină
- trigliceridele: trigliceridele reprezintă un alt tip de grăsimi ce sunt transportate în sânge de o lipoproteina
cu densitate joasă. Excesele calorice, de alcool sau zahar sunt transformate la nivelul organismului în
trigliceride şi depozitate în celulele adipoase (grăsoase).
Nivelurile de colesterol pot fi afectate de o serie de factori:
- dieta: grăsimile saturate şi colesterolul din alimente duc la creşterea nivelurilor de colesterol din
organism. Pentru evitarea creşterii colesterolului în sânge este necesară reducerea cantităţii de grăsimi
saturate şi colesterol din alimentaţie
- greutatea: pe lângă faptul că reprezintă în sine un factor de risc pentru apariţia bolilor cardiace,
obezitatea poate creşte şi nivelul de colesterol din sânge. Reducerea greutăţii duce la scăderea cantităţii de
colesterol "rău" şi la creşterea cantităţii de colesterol "bun" din organism. (va urma)
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Hotărâri ale Consiliului Local Răducăneni
În perioada 01 octombrie – 30 noiembrie 2010, Consiliul Local al Comunei Răducăneni a
adoptat un număr de 12 hotărâri, din care facem cunoscut cititorilor, pe scurt, conţinutul celor de
interes general, cu menţiunea că pe site-ul www.comunaraducaneni.ro pot fi vizionate toate
hotărârile precum şi procesele-verbale ale şedinţelor Consiliului Local:
- Hotărârea nr. 46/26.10.2010 privind rectificarea bugetului local al comunei Răducăneni
pe anul 2010;
- Hotărârea nr. 47/26.10.2010 privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită, până la
reînfiinţarea Serviciului tip S.M.U.R.D. la nivelul comunei Răducăneni, către Inspectoratul
pentru Situaţii de Urgenţă „Podul Înalt” al judeţului Vaslui a ambulanţei tip S.M.U.R.D. aflată în
domeniul privat al comunei;
- Hotărârea nr. 48/26.10.2010 privind adoptarea Regulamentului de ridicare, transport,
depozitare şi eliberare a vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului
public sau privat al unităţii administrativ – teritoriale Răducăneni;
- Hotărârea nr. 49/26.10.2010 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului
Local nr. 41/2009 pentru aprobarea taxelor şi impozitelor locale;
- Hotărârea nr. 50/26.10.2010 privind aprobarea proiectului „Promovarea la nivel
naţional a produselor turistice şi tradiţiilor specifice zonei Răducăneni, judeţul Iaşi” şi a
cheltuielilor legate de proiect;
- Hotărârea nr. 51/25.11.2010 privind rectificarea bugetului local al comunei Răducăneni
pe anul 2010;
- Hotărârea nr. 52/25.11.2010 privind acordarea unui mandat general Primarului
Comunei Răducăneni în vederea reprezentării Consiliului Local în faţa instanţelor de judecată;
- Hotărârea nr. 53/25.11.2010 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului
Local nr. 49/2010 pentru aprobarea taxelor şi impozitelor locale;
- Hotărârea nr. 54/25.11.2010 privind aprobarea taxelor şi impozitelor locale precum şi a
taxelor speciale ce se vor aplica în Comuna Răducăneni începând cu 01.01.2011;
- Hotărârea nr. 55/25.11.2010 privind aprobarea cuantumului tarifelor lunare de
închiriere pentru spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă şi a terenurilor aflate în
patrimoniul Comunei Răducăneni;
- Hotărârea nr. 56/25.11.2010 privind aprobarea trecerii din domeniul privat al comunei
Răducăneni a terenului în
suprafaţă de 2.933 m.p. situat în
intravilanul satului Răducăneni
(T81/P
3490;P3490/1)
în
domeniul public al comunei
Răducăneni;
Hotărârea nr.
57/25.11.2010
privind
modificarea şi completarea
Hotărârii Consiliului Local nr.
55/2008 referitoare la aprobarea
vânzării unor suprafeţe de teren
din domeniul privat al Comunei
Răducăneni.
Viitorul sediu al Primăriei
Răducăneni

Consemnate de Viorica Huivan, Răducăneni
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ŞTIRI SPORTIVE
Echipa de pe primul loc va participa la un baraj de promovare in Liga a III-a, baraj care se
va disputa intr-o singura manşa pe teren neutru, in timp ce formaţiile clasate pe ultimele trei locuri
la finalul sezonului vor retrograda in Liga a V-a.

CLASAMENT
echipa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Rapid Dumeşti
Stiinta Miroslava
Stejarul Sinesti
Viitorul Lungani
Viitorul Tg. Frumos
ASTRA
Poli Iasi II
Unirea Ruginoasa
Viitorul Harlau
Gloria Baltati
Biruinta Miroslavesti
Foresta Ciurea
Viitorul Belcesti
Magna Holboca
Unirea Mircesti
Helios Tomesti
Vointa Voinesti
Mega Muncelu

meciuri
jucate
15
14
14
14
14
15
14
14
15
14
14
14
14
14
14
14
14
retrasa

1

x

0

13
10
10
9
8
5
7
8
6
5
5
5
4
5
3
2
1
0

3
3
0
2
1
6
3
0
1
4
2
0
3
0
0
0
2
0

1
1
4
3
5
4
4
6
8
5
7
10
7
9
11
12
11
0

Clasament după etapa a XV-a – liga a IV-a, 2010 - 2011

Astra Raducaneni - Biruinta Miroslovesti 0-0
Rapid Dumesti - Astra Raducaneni
1-2
Astra Raducaneni - Stejarul Sinesti
4-1
ASCMU Poli 2 Iasi - Astra Raducaneni 3-3
Astra Raducaneni - Viitorul Tg.Frumos 2-3
Gloria Baltati - Astra Raducaneni
0-0
Astra Raducaneni - Unirea Mircesti
3-1
Unirea Ruginoasa - Astra Raducaneni 3-2
Astra Raducaneni - Foresta Ciurea
3-0

8

gm
63
41
40
27
42
38
42
28
36
20
21
19
21
26
11
17
20
0

gp

golaveraj

punctaj

15
14
14
20
34
27
16
28
38
37
22
30
41
39
37
54
45
0

48
27
26
7
8
11
26
0
-2
-17
-1
-11
-20
-13
-26
-37
-25
0

40
33
30
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25
24
24
24
19
19
17
15
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15
9
6
5
0

