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Veşnicia s-a născut la sat ! (Lucian Blaga) 

Publicaţia comunei Răducăneni, Anul III, numărul 20,                      

mai-iunie 2011  

Se distribuie GRATUIT 

Viitorul sediu al Primăriei Răducăneni 
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Stimaţi cetăţeni ai comunei Răducăneni, 
 

 

În câteva rânduri doresc să vă 

expun  proiectele pe care le-am început  

în anul 2011 şi  care vor urma în 

continuare. 

Am continuat reabilitarea 

iluminatului public şi voi continua 

lucrările de reparaţii la drumurile din 

comună. 

Am început lucrările de aducţiune  

apă în satul Roşu, contribuţia primăriei 

constând în săparea şanţurilor, iar 

conducta şi pompele pentru transportul 

apei vor fi contrubuţia S.C. „Apavital” 

S.A. Iaşi. 

Referitor la şcoli şi grădiniţe 

precizez că până la începutul anului şcolar 2011-2012, voi finaliza următoarele lucrări: 

reabilitare Grădinița cu Program Normal; 

centrale şi instalaţii termice la Grădiniţa cu Program Normal şi la Grădiniţa cu Program 

Prelungit din satul Răducăneni; 

reabilitare termică la Liceul „Lascăr Rosetti” Răducăneni, cu sprijinul financiar al 

prietenilor mei din Elveţia, Karl şi Idda. 

reabilitare termică (termosistem, centrală şi instalaţii termice) la Şcoala Generală din satul 

Răducăneni.  

Anul acesta am primit fonduri şi pentru finalizarea Bazei sportive (vestiare, terenuri de 

fotbal, tenis de câmp, handbal, volei, baschet) din satul Răducăneni. 

Am depus proiecte la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului pentru asfaltarea a 

4,5 km de drumuri în comuna Răducăneni şi 

pentru reabilitarea Căminului Cultural.  

 Una din realizările foarte importante 

este construirea noului sediu al primăriei, care 

va fi finalizat la sfârşitul lunii iulie. 

Cu această ocazie, ţin să anunţ toţi 

locuitorii comunei că Serbările comunei 

Răducăneni vor avea loc în ultima duminică 

lunii august (28 august), prilej cu care vom 

sfinţi ţi noul sediu al primăriei. Programul 

acestei sărbători va fi afişat după stabilirea 

tuturor activităţilor. 

În final, eu vă doresc sănătate şi un an 

bun în continuare. 

 

                                              Cu drag, 

                                              Ing. Neculai Botezatu – Primarul Comunei Răducăneni 
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Ziua eroilor la Isaiia 

 Una din cele 12 mari sărbători domneşti ale 

bisericii creştine, este şi ÎNĂLŢAREA DOMNULUI. 

Popular, denumită ISPAS, această zi cade întotdeauna joia 

şi ne aminteşte de Înălţarea la cer a Domnului nostru Iisus 

Hristos, de pe Muntele Măslinilor, la 40 zile de la Înviere, 

în prezenţa celor 12 apostoli şi a mamei sale, Preacurata 

Fecioară Maria. 

 Din Sfânta Scriptură aflăm că Mântuitorul Iisus li 

s-a arătat apostolilor în mai multe rânduri în aceste 40 de 

zile, a vorbit cu ei şi, prin semne doveditoare i-a convins de 

realitatea Învierii Sale  din morţi, despre Împărăţia lui Dumnezeu, poruncindu-le să meargă în toată 

lumea ca să-i înveţe pe toţi oamenii credinţa creştină şi să-i boteze în numele tatălui şi al fiului şi al 

Sfântului Duh. Chiar înainte de a se despărţi de apostoli, Iisus Hristos le-a vorbit despre moartea şi 

învierea Lui şi le-a făgăduit că nu-i va lăsa singuri; mai mult, pentru a certifica prezenţa Sa în lume, le 

va trimite pe Duhul Sfânt, Care, venind asupra lor, le va da putere ca să fie martorii Învierii Lui până la 

marginea pământului. 

 Aşadar, în cea de-a 40-a zi de la Învierea sa, Mântuitorul Iisus Hristos i-a dus pe Apostoli pe 

Muntele Măslinilor, Şi-a ridicat mâinile şi i-a binecuvântat. Apoi S-a  despărţit de ei şi, printr-un nor 

luminos, S-a înălţat la cer, unde a şezut de-a dreapta lui Dumnezeu. 

În această vreme doi îngeri îmbrăcaţi în haine albe, strălucitoare, au venit la Apostolii care încă mai 

priveau uimiţi lumina aceea dispărândă şi le-a zis:”Bărbaţi galileeni, de ce staţi privind la cer? Acest 

Iisus Care s-a înălţat la cer, astfel va şi veni, precum L-aţi văzut mergând la cer! 

 La sărbătoarea Înălţării Domnului, creştinii ortodocşi sărbătoresc şi cinstesc pe eroii şi martirii 

neamului care şi-au dat viaţa pentru libertate şi dreptate, pentru apărarea şi întregirea ţării, pentru 

credinţă şi neam. Cu acest prilej la Biserica „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” din satul Isaiia, 

comuna Răducăneni, s-a sfinţit „Crucea Eroilor Neamului şi satului” ridicată  prin contribuţia 

financiară a familiei BOTEZATU Neculai şi Lucica, Primarul comunei Răducăneni. Cu acest prilej 

părintele BOGOS, a vorbit  enoriaşilor satului  şi invitaţilor de semnificaţia Crucii Mântuitorului, 

sfinţitoare pentru noi, oamenii, aceasta fiind prima TROIŢĂ din sat, cu toate că are o vechime de peste 

200 ani. Copiii de la Şcoala şi Grădiniţa Isaiia, coordonaţi îndeaproape de d-nele Rusu Lucreţia şi 

Şurpanu Mariana şi acompaniaţi de prof. Mihăiţă-Cosmin Lercă, au bucurat sufletul celor prezenţi prin 

interpretarea unor cântece şi poezii patriotice. 
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Tehnica  combaterii agenţilor patogeni şi a dăunătorilor 
 

În ansamblul măsurilor de combatere, 

mijloacele chimice au un rol deosebit de 

important. Reducerea numărului de tratamente în 

timpul perioadei de vegetaţie se poate realiza atât 

prin folosirea de pesticide cu spectru larg de 

acţiune sau amestecuri în vederea combaterii 

simultane a agenţilor patogeni sau dăunătorilor, 

cât şi prin combaterea în complex a agenţilor 

patogeni şi dăunătorilor prin utilizarea unor 

combinaţii de pesticide compatibile. 

Având în vedere sensibilitatea diferită a 

speciilor de legume la acţiunea pesticidelor este 

indicat ca înaintea executării tratamentelor cu 

amestecuri pe suprafeţe mari să se facă proba de 

fitotoxicitate pe o suprafaţă redusă. 

În cazul amestecurilor de pesticide sunt necesare aparate care să pulverizeze fin, iar 

tratamentele trebuie să se efectueze dimineaţa sau după-amiază, când temperatura aerului 

nu depăşeşte 25 grade C. intervalul dintre tratamente se stabileşte în funcţie de intensitatea 

atacului şi menţinerea condiţiilor care favorizează evoluţia acestuia în continuare, de  

remanenţa produselor şi de formarea de noi organe  care 

trebuie protejate. 

În timpul perioadei de recoltare, la culturile 

destinate consumului se utilizează numai produse cu 

remanenţă redusă. 

 

Respectarea intervalului de pauză între aplicarea 

tratamentelor şi recoltare este obligatorie! Concentraţiile 

indicate în prospecte care 

însoţesc produsele trebuie 

respectate întocmai. 

Folosirea unor concentraţii 

mai mici decât cele recomandate, în special la produsese 

sistemice, are ca efect apariţia de rase rezistente ale 

agenţilor patogeni şi dăunătorilor, iar ca urmare a utilizării 

unor concentraţii mari, pot să apară fenomene de 

fitotoxicitate (arsuri pe frunze, stagnare temporară a 

creşterii, arsuri etc.) 

Tratarea şi extinderea raselor rezistente poate fi prevenită în mare măsură prin 

alternarea, în timpul perioadei de vegetaţie, a tratamentelor cu produse cu baze chimice 

diferite. 

  

Întocmit, ing. Laura BIŞOG, Răducăneni 
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Cum puteţi să vă protejaţi în caz de cutremur? 
  Ultimele evenimente climaterice şi 

tectonice au  înspăimântat lumea, 

demonstrând mai mult ca oricând: în faţa 

calamităţilor naturale suntem  doar nişte copii; 

totuşi, este  necesar mai mult ca oricând dă 

avem câteva  cunoştinţe legate de  cutremur, 

cum am putea să ne salvăm în caz că suntem 

surprinşi acasă ori la locul de muncă: 

 A.- păstraţi-vă calmul, nu intraţi în 

panică şi puneţi-vă familia în siguranţă; nu 

fugiţi afară. Dacă sunteţi pe un hol, 

ghemuiţi-vă şi proptiţi-vă de un perete interior. 

 Dacă vă aflaţi în cameră, intraţi sub o masă grea, un birou sau orice alt mobilier 

rezistent de care să vă proptiţi; 

 În nici într-un caz nu ieşiţi afară! Din cauza mişcărilor uşile se pot trânti, lovindu-

vă. Asemenea, nu staţi în preajma ferestrelor, a uşilor din sticlă, oglinzi, biblioteci, sobe; 

 În situaţia când vă aflaţi într-un scaun cu rotile, blocaţi roţile şi acoperiţi capul şi 

ceafa cu mâinile.  

 De reţinut! Nu folosiţi liftul în atare situaţie iar dacă vă aflaţi  deja în lift, apăsaţi 

de oprire pentru cel mai apropiat etaj! 

 B.- Rămâneţi în locul unde vă aflaţi. Încercaţi să vă retrageţi spre o zonă mai 

sigură, departe de clădiri, stâlpi de tensiune sau telefon în situaţia când sunteţi la volan, 

trageţi pe dreapta şi nu blocaţi circulaţia. 

 Dacă vă aflaţi la un Mall, retrăgeţi-vă fără îmbulzeală; dacă sunteţi la şcoală, intraţi 

sub bancă şi agăţaţi-vă de piciorul acesteia. În nici un caz nu staţi cu faţa spre geam, 

indiferent de locul unde vă aflaţi! 

 C.- Acordaţi  primul ajutor răniţilor, bătrânilor, bolnavilor şi supravegheaţi-i 

până la sosirea echipelor de salvare. Dacă sunteţi cadru sanitar, acordaţi ajutorul necesar 

– funcţie de posibilităţi, celor bolnavi de inimă, diabet etc. 

 Nu folosiţi telefonul decât în caz de forţă majoră! Şi atunci pentru a anunţa o 

urgenţă! 

D.- Dacă va prins cutremurul lângă o sursă de foc, închideţi de urgenţă aragazul 

sau sursa pe care o folosiţi în vederea preparării hranei! 

Deschideţi ferestrele sau uşile şi depărtaţi-vă de acestea! 

E.- dacă evenimentul se petrece pe timp rece, nu ieşiţi dezbrăcaţi afară!  În primul 

rând să nu vă îmbolnăviţi şi în al doilea rând, îmbrăcămintea vă apară de loviturile 

nedorite de moloz căzut sau sticle de geam ca urmare a cutremurului! 

F.- dacă părăsiţi locuinţa, asiguraţi-vă că aveţi asupra d-voastră buletinul de 

identitate, un mijloc de iluminat independent (lanternă), un aparat de radio cu baterii 

pentru a fi informaţi continuu  de derularea evenimentelor! 

Dacă locuiţi la bloc sau aveţi  instalaţii cu apă, umpleţi cada, pentru că nu se ştie de 

va fi întreruptă  aceasta şi cât timp; 

Staţi la 10 m distanţă de cablurile căzute de pe stâlpi; 

De aveţi în preajmă animale de companie, nu le lăsaţi slobode! 
  Întocmit, Chiciuc Neculai, cadru tehnic P.S.I., Răducăneni 
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ZILELE BOHOTINULUI – 21- 22 mai 2011 
 

 Binecuvântată de Dumnezeu, ziua 

de 21 mai al fiecărui an când, în 

Sinaxarul Bisericii Ortodoxe se 

sărbătoreşte ziua Sfinţilor împăraţi 

Constantin şi mama, sa Elena, locuitorii 

satului BOHOTIN s-au bucurat de 

evenimente inedite - devenite tradiţie, 

toate sub directa coordonare a 

părintelui paroh Fănică Bercaru dar şi a 

unui inimos grup de cetăţeni ( fam. înv. 

Olguţa şi Vasile Rotaru, Bogdan Rotaru 

– directorul şcolii, Mihai Oprea, Marin 

Petru şi Agavriloae Gheorghe, educ. 

Mariana Rusu şi stud. Georgiana Aştefanei), au  reuşit să acapareze atenţia  oamenilor 

locului prin organizarea unei activităţi cultural-literale, lansarea mai multor volume de 

poezie şi proză a  scriitorului Gheorghe Luchian d’Aquila, fiu al satului Moşna, după 

tată şi Bohotin după mamă; eveniment de o inedită originalitate şi prezenţă, la această 

lansare au fost invitaţi d-l general de  brigată ® Constantin BUCOS, fiu al satului, d-na 

înv. Ecaterina MARDARE,  fosta învăţătoare a scriitorului, prezenţe locale al Primăriei 

Răducăneni şi fiii şi fiice din Bohotin, întorşi acasă cu prilejul acestei sărbători când este 

şi hramul bisericii. Acompaniament muzical, „tânăra” familie Mihăiţă BUCOS cea care, 

afară de lumea prezentă şi invitaţi,  ne umplut sufletele de bucurie şi vivacitate După 

amiază, coordonaţi de părintele Bercaru, locuitorii s-au bucurat de prezenţa distinsei 

Doamne a cântecului popular românesc, Irina LOGHIN ca şi grupul de dansatori din 

satul Bohotin şi Răducăneni, îndeaproape formaţi şi coordonaţi de părintele paroh. 

Frumos, inedit, original şi demn de urmat şi locuitorii celorlalte sate ale comunei 

Răducăneni! 
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Într-o vineri la biblioteca liceului 
 Era într-o vineri, zi neobişnuit de rece pentru luna mai, când fără să ştiu 
bine ce voi face în pauză, mă las purtat de paşi spre biblioteca şcolii, care pentru 
mine înseamnă loc de meditaţie, o revenire la izvoarele spiritului, o reaşezare a 
mea în raport cu valorile civilizaţiei umane şi un punct de plecare mai departe cu 
gândul şi sufletul spre o nouă zi. Bat la uşă sfios, mişcându-mi involuntar 
picioarele pentru a le curăţa; apăs pe clanţă şi deschid. Lumina îmi inundă chipul 
ca şi cum aş fi intrat în Rai; o ţesătură de raze în care eram prins eu, cărţile şi 
nişte făpturi aproape microscopice. 
 Am avut sentimentul că dintr-o dată am pătruns într-o altă lume în care 
nu există materie. Sunt întâmpinat cu bunăvoinţă, ca un fel de mană cerească, 
pentru că la această manifestare mai lipsea cineva care să confirme că aici, 
printre înscrisuri care ne arată trecutul, există viaţă, dăruire, dragoste, prezent şi 
viitor. Am rămas în picioare uimit de ceea ce mi  se întâmplă, fără să aud 
urmărind cu privirea mişcările mâinilor bibliotecarei care încerca să-mi găsească 
locul, pentru că emoţiile, ca o presimţire mă făceau să mă simt vinovat că am 

crescut prea mult, că am dat voie părului rebel să înflorească argint. 
 Rămăsesem nemişcat, curăţat de toate păcatele, aşa ca Nică a lui Ştefan a Petrei din Humuleşti în faţa 
ceaslovului, cu singurul păcat, cel al naşterii şi cu revelaţia învierii. Primesc nişte hârtii şi sunt prezentat 
interlocutorilor mei, un fel de frate mai mic al celor care au crezut în nemurirea scrisului. Doamna învăţătoare, 
Mihaela Mihalache şi doamna bibliotecar, Olariu Elena, aşezau febril nişte prăjiturele colorate şi suc în faţa celor care 
aşteptau dând din buze în toate părţile  şi verificând dacă li se mai mişcă maxilarele. 

Ei!... Dar cine credeţi că erau aceşti musafiri?... Tocmai veniseră piticii de la Şcoala Trestiana: nu erau şapte 
ca în „Albă ca Zăpada”; erau treisprezece. Dar, norocoşi pentru că erau însoţiţi de o doamnă învăţătoare, în 
persoana doamnei Mihaela Mihalache care, hotărâtă să ajungă în fiecare zi la ei,  la Trestiana, a mai schimbat 
decorul, aducându-i în lumea cărţilor. Eu am fost în acest sătuc, Trestiana; aşezat la poalele unor coline domoale, 
le-am văzut bisericuţa din lemn, care pentru ei este mai mult decât o catedrală, bisericuţă în care li se vor boteza 
copiii, se vor ruga bătrânii pentru nemurirea sufletului şi pentru a  deschide poarta de dincolo, unde cu mult curaj şi 
cu dragoste multă vor păşi tinerii să-şi lege destinele, pentru a face case noi în sat, copii, ca şcoala să devină plină. 

Atunci şcoala era o clădire veche, insalubră, un fost conac boieresc; între timp unele lucruri s-au mai 
schimbat. Şcoala nou construită sub îndrumarea domnului primar Neculai Botezatu, este înaltă, luminoasă şi 
frumoasă. Aici, parcă vin în pelerinaj copii şi profesorii de la şcoala mamă – Răducăneni; vin să redescopere 
începuturile, sâmburii din care au încolţit literele. Aici este grădiniţă şi şcoală primară. Copiii se cunosc foarte bine 
între ei. Sunt veseli, neastâmpăraţi şi hotărâţi să meargă mai departe, de mână cu fraţii mai mari, la şcoala cea mare 
de la capătul visului. 

Acum trebuie să mă întorc în bibliotecă, aici unde au poposit copiii noştri. Nemişcaţi, cu ochii deschişi până 
în mijlocul frunţii, copiii urmăresc cu atenţie ce le spune „stăpâna cărţilor”. Iau între degete şi pipăie câte o fişă în 
care ei vor fi înscrişi pentru a putea lua cărţi de la bibliotecă: dar, nu de tot. 
Sunt avertizaţi că dacă nu vor aduce cărţile la timp, va începe procesul de 
urmărire… După această instruire atât de necesară, intru şi eu în vorbă, 
încercând să aflu cum îi cheamă, de-a cui sunt şi cam pe unde stăteau 
fiecare dintre ei ca şi cum am fi consăteni. Gândul îmi zboară departe, 
acasă, în satul meu: „mă făceam aşa parcă de vârsta lor, amintindu-mi 
toate locurile: Biserica, şcoala, la cireadă, în Gagea, la cuptorul bunicilor, 
unde fierbea laptele în clocote, la ceaunul zdruncinat de poftele noastre, la 
coaja de mămăligă atât de frumoasă şi aromată, la cireşii lui moş Vasile… 
care făceau din ochii roşii, printre frunze pe la mijlocul lui mai, la popuşoii 
de copt şi perele blonde a lui Moş Costachi… Apoi colegii de joacă, de bucurie şi de suferinţă cu care umblam  cu 
„jianul”, cu „capra”, cu „ursu”, cu „cerbul” la sărbători, stârnind câinii satului. 

Acum, stând în faţa acestor copii, mi-am dat seama că nu există mai multe sate – există doar un singur sat: 
mare, în care ne-am născut toţi şi din care, aşa cum spunea poetul „s-a născut veşnicia”. Un copil spunea că-i de-a 
lui Ignat, numele unei nopţi în care porcul visează mărgele roşii la gât, pentru că apoi urmează crăciunul; altul că-l 
cheamă Ţurcanu, de la oaia Ţurcană şi, uita aşa, de veacuri ne-am împletit existenţa cu vieţuitoarele din jur, născând 
legende, poveşti şi obiceiuri care fac satul românesc nemuritor.                        Pîrîială Constantin, scriitor 
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              ŞTIRI SPORTIVE 
 
Astra Raducaneni – Viitorul Belceşti        2-1 

B Miroslăveşti - Astra Raducaneni          4-2 

Astra Raducaneni – Rapid Dumeşti        0-9 

Stejarul Sineşti - Astra Raducaneni        2-1 

Astra Raducaneni – ACSMU poli Iaşi     7-3  

Viitorul Tg Frumos - Astra Raducaneni  1-3 

Astra Raducaneni  - Gloria Bălţaţi          4-1 

Unirea Mirceşti - Astra Raducaneni        2-1 

Astra Raducaneni  - Unirea Ruginoasa  4-2 

 

 

 

   
         

 

 

 

 

 

 

 
După meciurile disputate în Cupa României, echipa Astra 

a învins Gloria Balş cu 2 la 0 în optimile acestei competiţii şi în 

sferturi a învins echipa din Hîrlău, VIITORUL pe terenul acestora 

cu cu scorul de 5 la 3. În urma acestor rezultate echipa „Astra” s-a 

calificat în semifinalele cupei româniei cu încă trei echipe, Rapid 

Dumeşti, Ştiinţa Miroslava şi Viitorul Târgu Frumos. Semifinalele se vor disputa în luna iunie, pe terenul  sintetic din Copou 

sau terenul Tepro din Iaşi. 

          Să nu uităm să aducem  laudă  şi pentru echipa de juniori ASTRA, pentru cele încă trei victorii consecutive în returul 

acestui Campionat, după cum urmează: 

Stiinţa Miroslava - Astra Răducăneni 0-3, Astra Răducăneni – Rapid Dumeşti 3-0,  

Stejarul Sineşti – Astra Răducăneni 1-3.  

   

Loc  
Echipe  Joc Vict Egal Pier GD/GP Diff Puncte 

1 Foresta Ciurea  14 13 0 1 48 - 12 36 52 

2 Vointa Voinesti  16 11 1 4 38 - 21 17 45 

3 Astra Raducaneni  14 10 0 4 30 - 18 12 40 

4 Rapid Dumesti  15 7 0 8 28 - 28 0 28 

5 Helios Tomesti  15 6 1 8 24 - 36 -12 25 

6 
A.S. Magna 

Holboca 

15 6 0 9 27 - 30 -3 24 

7 Viitorul Lungani  16 5 0 11 32 - 38 -6 20 

8 Stejarul Sinesti  15 5 0 10 22 - 35 -13 20 

9 Stiinta Miroslava  16 4 0 12 19 - 50 -31 16 

 

 

A consemnat Dinu Augustin. 

№ Echipa  Meciuri  Puncte  

1 Rapid Dumesti  32  83  

2 Stiinta Miroslava  32  74  

3 Stejarul Sinesti  32 58  

4 ACSMU 2 Poli Iasi  32 53  

5 Viitorul Tg. Frumos  32 49  

6 Astra Raducaneni  32 48  

7 Viitorul Lungani  32  48  

8 Unirea Ruginoasa  32 48  

9 Viitorul Harlau  32  40  

10 Gloria Baltati  32 39  

11 Biruinta Miroslovesti  32 38  

12 Unirea Mircesti  32 36  

13 A.S. Magna Holboca  32 33  

14 Foresta Ciurea  32  32  

15 Viitorul Belcesti  32  31  

16 Helios Tomesti  32  13  

17 Vointa Voinesti  32 10 
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http://ajfiasi.ro/index.php?option=com_bearleague&task=team&tid=13&sid=11&Itemid=50
http://ajfiasi.ro/index.php?option=com_bearleague&task=team&tid=6&sid=11&Itemid=50
http://ajfiasi.ro/index.php?option=com_bearleague&task=team&tid=33&sid=11&Itemid=50
http://ajfiasi.ro/index.php?option=com_bearleague&task=team&tid=43&sid=11&Itemid=50
http://ajfiasi.ro/index.php?option=com_bearleague&task=team&tid=43&sid=11&Itemid=50
http://ajfiasi.ro/index.php?option=com_bearleague&task=team&tid=22&sid=11&Itemid=50
http://ajfiasi.ro/index.php?option=com_bearleague&task=team&tid=19&sid=11&Itemid=50
http://ajfiasi.ro/index.php?option=com_bearleague&task=team&tid=39&sid=11&Itemid=50

