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RAPORTUL ACTIVITATII ECHIPAJULUI SMURD 

RADUCANENI PE ANUL 2008 
 

 

  Începând cu 18 mai 2008 şi până la 

31 decembrie 2008 echipajul  SMURD 

RĂDUCĂNENI a intervenit pentru 

acordarea primului ajutor calificat unui 

număr de 149 de persoane.  

Încet, dar sigur, oamenii din aceasta 

zona a judeţului au început sa aibă 

încredere în această echipa şi nu au ezitat 

să o solicite  ori de câte ori au avut nevoie. 

Am avut pacienţi de vârste diferite, între 14 

zile si 86 ani. Cazurile au fost diverse: de 

la fracturi si traumatisme uşoare la comă. 

Amintim aici cazul unei bătrâne din 

localitatea Colţul Cornii, căzută în stradă şi 

găsită de SMURD RĂDUCĂNENI în 

comă severă. Fiind chiar la începutul 

activităţii noastre, acest caz a fost foarte 

greu pentru noi şi totuşi am reuşit să o 

menţinem în viaţă până la predarea 

pacientei către SMURD IASI 

(„SMURDUL MARE”, cum îi zicem noi).  

În comuna noastră au fost 59 de 

solicitări. 

Am avut intervenţii în colaborare cu 

Serviciul de pompierii şi cu Serviciul 

Judeţean de Ambulanţă. A fost cazul chiar 

a unui pompier civil din Răducăneni,care 

s-a accidentat la stingerea unui incendiu în 

localitatea Bohotin.  

Datorită faptului că avem o 

ambulanţă foarte bine echipată reuşim să 

facem faţă tuturor solicitărilor. Pe 14 mai 

2008 echipajul SMURD RADUCANENI a 

participat alături de SMURD IASI, I.S.U., 

SERVICIUL DE AMBULANŢĂ, 

POLIŢIE ŞI JANDARMI la simularea 

unui accident aviatic cu multiple victime 

pe Aeroportul Internaţional Iaşi. Se 

cuvine să amintim că am fost singurul 

echipaj de prim ajutor din judeţul Iaşi 

care a luat parte la acest eveniment şi 

care a obţinut calificativul „FOARTE 

BINE”.  

Am mai participat şi la simularea 

unor inundaţii în Comuna Grozeşti şi a 

unui cutremur in Comuna Răducăneni.  

 

  Activitatea SMURD 

RADUCANENI are ca sarcină 

principală „ACORDAREA PRIMULUI 

AJUTOR CALIFICAT, MENTINEREA 

CIRCULATIEI SI A RESPIRATIEI PÂNĂ 

LA PREDAREA PACIENTULUI LA 

SPITAL SAU UNUI ECHIPAJ 

SPECIALIZAT".  

Pentru noi timpul contează, 

„DEGEABA POŢI DACĂ NU AI CU CE 

ŞI DEGEABA AI CU CE, DACA NU 

AJUNGI LA TIMP”.  

 

MULTUMIM DOMNULUI 

PRIMAR AL COMUNEI RADUCANENI, 

ING. NECULAI BOTEZATU, PENTRU 

IMPLICAREA IN REZOLVAREA 

PROBLEMELOR ECHIPAJULUI 

SMURD RĂDUCĂNENI ŞI TUTUROR 

CELOR CARE SUNT ALATURI DE 

NOI.            

 

 

         Echipajul  SMURD RĂDUCĂNENI  
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Cuvânt de admiraţie 

 

  Un vechi proverb indian spunea că „Puterea fără 

înţelepciune nu are nici o valoare sau nu slujeşte la nimic”. Şi 

este adevărat! Când afirm lucrul acesta, gândul mă trimite la 

personalitatea remarcabilă a comunităţii noastre, Răducăneni, 

care, până nu de mult a făcut cinste liceului în calitate de 

profesor de limba şi literatura română, Domnul Profesor 

NICOLAE MANEA. 

 Activ, interesat continuu de soarta elevilor, chiar şi 

după terminarea studiilor, degrabă săritor atunci când i s-a 

cerut sprijinul, profesorul Nicolae Manea a căutat prin 

metodele sale de lucru, adică de predare-învăţare, să-i 

determine pe elevi nu numai să înveţe de dragul notelor ci să 

cunoască limba în care să se exprime cel mai bine, adică limba 

maternă: limba română. Poate de aceea a lăsat în urmă câteva 

flori, fii şi fiice ale satului care au vrut să-l urmeze într-ale 

predării acestui frumos obiect, elevi ce astăzi se mândresc cu 

renumele dascălului Nicolae Manea. Numărăm printre aceştia 

pe profesorii de limba şi literatura română Ioana Chiriac, prof. Maria 

Tomulescu, prof. Alexandra Marcoci, prof. Ionuţ Mardare etc., dar şi 

învăţători, ce astăzi stăpânesc foarte bine cele acumulate de-a lungul anilor de liceu de la dascălul lor. 

 Cenaclurile literare cu tema „Joia pentru inimă, literatură şi minte” din cadrul ZILELOR ŞCOLII 

RĂDUCĂNENE, nu i-a dezminţit personalitatea; cu aceste prilejuri elevii liceului din Răducăneni au 

avut prilejul de a cunoaşte personalităţi literare ieşene ca Emilian Marcu, Valentin Talpalaru, Horia 

Zilieru, Lucian Vasiliu, Antonio-Mihail Patraş şi mulţi, mulţi alţii, dar au cunoscut şi valorile noastre 

literare locale, în persoana poetului NICOLAE MANEA. 

 Desigur, poate din lipsă de fonduri, poate o anume reticenţă l-a oprit să-şi publice  unul din 

multele volume, cred, de poezii, proză sau eseuri, poate luat de grijile cotidiene, elevii nemaifiind acele 

mlădiţe iubitoare de literatură,  cel puţin nu cu aceeaşi  intensă trăire, domnul profesor, parcă nemulţumit 

de viteza cu care societatea a luat-o înaintea culturii, nu a mai publicat nimic. Poate a refuzat să publice, 

cine ştie… 

 De aceea, conducerea Comunei Răducăneni, sprijinită de Consiliul Local, a hotărât, IN 

MEMORIAM, să-i publicăm Domnului Profesor Manea Nicolae un volum de versuri şi, de ce nu, să fie 

numit, Post Mortem, CETĂŢEAN DE ONOARE  al comunei,  încheind cu alt citat, local de această dată: 

„Prietenia dezinteresată este arma cea mai puternică împotriva haosului acestei lumi”. 

 Dumnezeu să-l aibă în grija Sa! 

    

  Ing. Neculai BOTEZATU, Primarul Comunei Răducăneni 

 

Prof. Nicolae MANEA 
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Când părinţii divorţează, copiii au nevoie de sprijin 
Trecerea printr-un divorţ este o experienţă 

neplăcută pentru oricine, însă copiii sunt cei mai 

vulnerabili într-o astfel de situaţie. 

Câteva soluţii la care putem apela pentru a-i ajuta pe 

cei mici să treacă mult mai uşor peste despărţirea 

părinţilor: 

1.- Explică-i copilului în termeni simpli şi cât mai pe 

înţelesul său unde a plecat celălalt părinte; 

2.- Asigură-l  că veţi avea în continuare grijă de el, 

că va fi bine iubit în continuare şi va fi în siguranţă; 

3.- Copilul va observa că dragostea dintre părinţi a 

dispărut. Asigură-l că dragostea voastră pentru el 

este una specială, care nu va dispărea niciodată; 

4.- Petrece cât mai mult timp cu cel mic. Fie că 

locuieşte cu tine, ori ai doar drept de vizită, timpul pe 

care-l petreci cu fiul sau fiica ta trebuie să fie foarte 

plăcut; 

5.- Copiii se simt, în general, vinovaţi pentru divorţul 

părinţilor. În acest caz, asigură-te că a înţeles că nu are 

nici o vină. Mai mult, unii copii vor încerca să vă 

împace, considerând că aceasta este responsabilitatea 

lor. În acest caz, asigură-te că îi explici că decizia 

voastră este definitivă şi că trebuie să o accepte; 

6.- Părinţii care divorţează se simt adesea vinovaţi în 

faţa celui mic şi astfel devin foarte indulgenţi; Iubeşte-ţi 

în continuare copilul, însă nu uita că trebuie să îi 

împlineşti şi anumite limite; 

7.- Evită situaţiile în care copilul este forţat să aleagă 

singur pe unul dintre părinţi; 

8.- Niciunul dintre părinţii divorţaţi nu ar trebui să se 

folosească de copil pentru a se împăca. Cel mic poate 

deveni foarte confuz într-o astfel de situaţia; 

9.- Nu-i spune celui mic lucruri urâte despre celălalt 

părinte, nu-l descuraja înainte de a petrece timp cu 

celălalt părinte şi nu-l încuraja să fie doar de partea ta; 

10.- Fii calmă şi răbdătoare cu cel mic şi mai ales, nu 

uita să îl creşti şi să-l educi exact cum ai făcut-o şi 

înainte de divorţ. Copilul trebuie să simtă în continuare 

dragostea ambilor părinţi. Chiar dacă ţi se pare foarte 

dificil, trebuie să ştii că cel mai bun lucru pe care îl poţi 

face pentru copilul tău este să cooperezi în continuare 

cu fostul soţ. În acest mod, copiii pot învăţa că orice 

conflict se rezolvă până la urmă, iar aceasta este o lecţie 

valoroasă. 

Divorţul  reprezintă o etapă dificilă atât în viaţa 

partenerilor care fac acest pas, cât mai ales în viaţa 

copiilor care se simt împărţiţi între două tabere: a 

mamei şi a tatălui. Prin natura vârstei, copiii sunt mult 

mai sensibili decât cei mari. Ei pot percepe mult mai 

dramatic momentul unui divorţ decât ar face-o cei 

implicaţi. Cei mici, fiind sinceri, pot spune lucruri care 

rănesc tocmai prin simplitatea şi naivitatea lor: „Dar de 

ce divorţează părinţii tăi?”, „Şi tu ce ai să faci?”, „Cu 

cine ai să rămâi?” 

Toate acestea îl rănesc pe copil, care se simte depăşit de 

situaţie, deoarece constată că el nu poate face nimic în 
acest sens. E încă un copil şi nu se poate descurca 

singur…Există două situaţii standard: cea în care 

părinţii se despart din motive paşnice : nu vor să mai 

trăiască  împreună fiindcă au pe altcineva; sau motive 

serioase, care pot duce chiar la condamnări: violenţa în 

familie. În acest al doilea caz, se poate spune că un 

divorţ e chiar recomandat. În general, tatăl e cel acuzat 

de violenţă, de cele mai multe ori  se poate răsfrânge şi 

asupra copiilor. Un divorţ nu va rezolva problema în cel 

mai bun mod, însă e preferabil ca acest lucru să se 

întâmple. Numai aşa, copilul va fi ferit de o atmosferă 

tensionată şi de o persoană de care se va teme pentru tot 

restul vieţii. 

De multe ori, copiii pot exprima păreri spuse 

de părinţii lor care îi cunosc pe cei care divorţează. Aici 

intră vecinii, rudele sau apropiaţii familiei. Copiii sunt 

ca o oglindă a ceea ce se spune în intimitatea casei şi de 

cele mai multe ori ei devin fără voia lor partizani la 

apărarea părinţilor asupra celor din jur. Unii copii 

încearcă să dea impresia că nimic nu se întâmplă, că 

totul e în regulă. E o altă modalitate de apărare a celui 

mic în faţa unei realităţi crunte pe care încearcă să o 

nege. 

După divorţ, e recomandat ca părinţii să 

menţină o relaţie normală cu copilul. Adulţii trebuie să 

treacă peste orice fel de conflict şi să îi acorde copilului 

acelaşi timp de întâlnire cu fiecare în parte. Numai că de 

această dată, copilul va petrece timpul cu fiecare părinte 

separat… Părinţii trebuie să-l facă să înţeleagă pe copil 

că lucrurile se pot desfăşura normal şi dacă ei sunt 

despărţiţi. Important e ca acesta să nu fie privat nici de 

mamă, nici de tată. Divorţul este văzut ca o soluţie în 

situaţia de criză dintr-un cuplu, însă cei mai afectaţi 

rămân copiii şi nu cei care divorţează.. O situaţie 

eficientă 100% pentru copii nu există, el oricum va 

suferi, chiar dacă rămâne cu părintele pe care îl iubeşte 

mai mult. Orice copil trebuie să aibă şi mamă şi tată, 

altfel e posibil ca să se simtă în permanenţă frustrat, 

altfel decât ceilalţi, iar pe termen lung poate avea 

probleme de adaptare în societate sau în colectiv. În 

schimb, dacă va exista o comunicare permanentă între 

el şi părinţi, iar relaţia lui cu aceştia va rămâne una 
normală, cu întâlniri la fel de frecvente de ambele părţi, 

copilul va fi dispus să accepte situaţia ca atare şi să o 

integreze ca pe ceva normal în existenţa lui. 

                       Lupu Luminiţa, asistent social 
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RAPORT   DE  ACTIVITATE 
 

 

 

Consilier local Augustin Ioan, comuna Răducăneni, judeţul Iaşi, anul 2008. 

 

 

 

                În calitate de consilier al Consiliului Local 

al comunei Răducăneni, mi-am desfăşurat activitatea 

în comisia de administraţie publică locală, 

participând la toate şedinţele unde au fost analizate 

mai multe materiale, aducând un aport substanţial în 

adoptarea unui număr cât mai mare de hotărâri ale 

consiliului local. 

             Participând la dezbaterea referatelor puse în 

discuţii, am căutat ca împreună cu membrii comisiilor 

să găsim soluţiile cele mai eficiente pentru a da un 

aviz favorabil proiectelor de hotărâri. 

             În activităţile din comisii am urmărit să 

acordăm atenţie tuturor domeniilor de activitate de 

care răspunde comisia. 

             În contactul direct cu membrii comunităţii locale, cu cetăţenii din satele 

componente comunei, am încercat să cunosc problemele ridicate de aceştia şi să găsesc 

soluţii de rezolvare împreună cu ei. 

             Cele mai multe probleme ridicate de aceştia au fost legate de: 

- infrastructura drumurilor; 

- consolidarea podeţelor peste cursurile de apă; 

- întreţinerea pajiştilor şi a rigolelor de scurgere a apelor pluviale. 

           De asemenea cunoscând problema găsirii unui amplasament pentru construirea unei 

şcoli în satul Trestiana, şi cunoscând majoritatea terenurilor libere de pe domeniul public 

am adus un aport substanţial, deplasându-mă la faţa locului pentru a delimita locul 

respectiv. 

            În plenul şedinţelor Consiliului Local am luat cuvântul ori de câte ori am 

considerat că este necesar şi mi-am spus punctul de vedere asupra problemelor dezbătute, 

formulând observaţii privind unele neconcordanţe, propuneri de modificare sau completare 

privind proiectele de hotărâri, astfel, acestea să exprime interesele comunităţii noastre.  

            Pe parcursul activităţii desfăşurate la nivel local, în calitate de consilier, am căutat 

să promovez o imagine pozitivă a instituţiei şi am căutat să dau dovadă de transparenţă şi 

obiectivitate în rezolvarea problemelor cetăţenilor. 

 

 

 

 

                                                                                Augustin Ioan 
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DIN ACTIVITATEA BIBLIOTECII COMUNALE RADUCANENI 

(perioada: ianuarie-martie 2009) 
 

 
       Cartea este învăţătorul 

care te conduce la bine, te face 

să te bucuri, să râzi şi să plângi. 

       O carte te trimite la alte 

cărţi şi toate împreună 

formează bază trainică a 

culturii noastre. Toate celelalte 

mijloace de răspândire a 

cunoştinţelor rămân 

subordonate cărţii.  

       Interesul pentru citit nu 

vine de la sine, ci se formează 

printr-o muncă a factorilor 

educaţionali (familie, scoală şi 

bibliotecă), o muncă ce 

presupune răbdare, perseverenţă şi voinţă.  

       Biblioteca Comunală Răducăneni, participă activ la viaţa publică, identifică nevoile 

comunităţii şi. după caz, oferă soluţii spre rezolvarea lor. 

       Pregătirea copiilor şi tinerilor pentru a face faţă tuturor greutăţilor şi obstacolelor 

vieţii, depinde în mod direct de cele doua instituţii: Şcoala şi Biblioteca. S-au încheiat 

parteneriate între cele două instituţii, precum şi cu Grădiniţele din comună, pe anumite 

perioade, în vederea 

efectuării unor activităţi 

ce implică atât copiii, cât 

şi părinţii acestora. 

       Odată cu 

desfăşurarea acestor 

activităţi suntem aproape 

de sufletul copiilor şi 

tinerilor, şi ne putem 

asuma rolul de 

educatori, analizatori şi 

formatori ai acestora în 

viaţa de zi cu zi. 

       Popularizarea 

serviciilor Bibliotecii 

prin intermediul elevilor 

şi cadrelor didactice, 

duce la creşterea 

numărului de utilizatori, din diferite categorii sociale (intelectuali, functionari, muncitori, 

agricultori, pensionari,etc.), precum şi la mărirea numărului de documente consultate. 
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Din activitatea cultural-educativa a Bibliotecii în perioada ianuarie - iunie 2009: 

 

1.) ,,EMINESCU- Poet naţional şi universal”- expoziţie de carte, recital, locuri pelerinate 

de Eminescu (vizionare calculator), invitaţi fiind elevii clasei a III-a, sub îndrumarea 

doamnei învăţătoare Curcă Marlena . 

2.) ,,Unirea cea mare”- expoziţie de desene şi cărţi poştale, ilustrând  marea unire. 

3.) ,,Cărţile nu au vârstă”- prezentarea noutăţilor editoriale sub îndrumarea d-nei înv. 

Bişog Cristina, Liceul Răducăneni ; 

4.) ,,Un mărţişor pentru fiecare”- expoziţie de mărţişoare, creaţii ale elevilor.  

5.) ,,Flori pentru mama”- serbare prezentată de elevii clasei a II-a B, sub îndrumarea 

doamnei învăţătoare Băltianu Gabriela. 

6.) ,,Bună dimineaţa primăvară!”- expoziţie de desene. 

7.) ,,Creangă şi amintirile sale”- audiţie . 

8.) ,,O istorie a bibliotecii şi a cărţii”-,,Ziua bibliotecarului”- zile deschise ale Bibliotecii, 

cu elevii clasei a II-a, coordonată de înv. Păscăloae Ecaterina ; 

9.) ,,Prietenii muzicii”- audiţie muzicală. 

10.) ,,Vârsta fragedă a copilăriei”- jocuri şi concursuri pentru copii. 

11.) ,,Cartea sau calculatorul?”- chestionare (sondaj), elevii claselor V-VIII. 

12.) ,,Ora de lectură”-  colaj literar-muzical, coordonat de înv. Magdalena Roca, clasa a II-

a ; prezentarea bibliografiei şcolare pentru vacanţă.     

       Dar, munca de bibliotecar nu se rezumă doar la aceste vizite şi activităţi. Sunt multe 

altele ce trebuie făcute ca 

exemplu: 

- Completarea colecţiilor; 

- Evidenţa publicaţiilor; 

- Organizarea colecţiilor; 

- Evidenţa utilizatorilor; 

- Activitatea bibliografică. 

       Se manifestă azi în 

Bibliotecă o diversitate de 

probleme, ceea ce indică 

faptul că aceste instituţii 

sunt tot mai implicate în 

procesul schimbării şi tot 

mai decise să ocupe un loc 

mai activ în societate.   

       Din păcate timpul ne 

este şi prieten şi duşman 

deopotrivă şi uneori nu reuşim să ducem până la capăt tot ceea ce ne propunem.  

        Sprijiniţi de autorităţile locale, care ne pun la dispoziţie materiale şi instrumente fără 

de care nu s-ar putea lucra (pentru că într-o bibliotecă nu este de ajuns să ai numai cărţi, ci 

şi materiale cu care să  poţi face reclama acestora, şi instituţiei), încercam să  ne implicăm 

şi noi, bibliotecarii în viaţa comunităţii şi să rezolvăm  unele probleme pe cât este posibil.  

 

                                                            Bibliotecar, Bulai  Irina 
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ŞTIRI SPORTIVE 
CLASAMENT ETAPA XXX DIN 17.05.2009 

 
Loc în 

clasament 

Echipe Meciuri 

jucate 

1 X 0 Gm Gp Golaveraj Punctaj 

1 Rapid Dumeşti 30 30 0 0 128 12 116 90 

2 Astra Răducăneni 29 20 2 7 75 40 35 62 

3 Stejaru Sineşti 28 17 4 8 64 29 35 55 

4 AS Breazu 28 17 1 10 91 33 58 52 

5 Viitorul Hârlău 29 15 3 10 71 35 36 48 

6 Viitorul Belceşti 27 15 3 10 63 67 -4 48 

7 Unirea Ruginoasa 28 15 2 12 61 48 13 47 

8 Viitorul Lungani 29 14 4 11 76 64 12 46 

9 Viitorul Tg.Frumos 28 12 5 10 55 41 14 41 

10 Gloria Bălţaţi 29 11 5 13 48 57 -9 38 

11 Unirea Mirceşti 28 9 5 14 49 80 -31 32 

12 Olimpia Popricani 27 9 4 15 42 67 -25 31 

13 Romwat Hărmăneşti 28 7 9 12 47 54 -7 30 

14 Helios Tomeşti 26 9 1 17 52 77 -25 28 

15 Podgoria Cotnari 27 6 2 21 42 99 -57 20 

16 NG Topile 28 4 3 20 30 100 -70 15 

17 Stejarul Dobrovăţ 29 3 3 23 23 122 -99 12 

18 AS Magna Holboca 0 0 0 0 0 0 0 0 

 


