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

Publicaţia comunei Răducăneni, Anul IV, numărul 24,                      

ianuarie – februarie - martie 2012  

Se distribuie GRATUIT 

Noul sediu al Primăriei Răducăneni 

 



              

 

Raportul anual al primarului privind starea economico- socială 

 a comunei Răducăneni,  pe anul 2011 
 

 

În temeiul art. 63, lit. a din Legea 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, am întocmit prezentul raport în 

calitate de primar al comunei Răducăneni, 

judeţul Iaşi. Pornind de la dezideratul urmărit de 

către orice primărie responsabilă de a asigura 

cetăţenilor servicii de calitate, extinderea 

acestora, îmbunătăţirea infrastructurii şi a 

calităţii comunei, voi enumera câteva din 

principalele realizări ale anului 2011, an 

caracterizat printr-o puternică criză economică 

prin care trece ţara noastră. Cele mai importante 

obiective realizate sunt: 

1. Reparaţii şi pietruire pe toate 

drumurile săteşti din comună; 

2. Iluminatul public în toată comuna; 

3. Finalizarea şi darea în folosinţă a noului Sediu al Primăriei comunei Răducăneni; 

4. Finalizarea lucrărilor la Liceul Teoretic ,,Lascăr Rosetti” Răducăneni; 

5. Montarea centralei termice şi reparaţii la ŞcoalaGenerală cu clasele I-VIII Răducăneni 

6. Montarea centralei termice şi reparaţii la Grădiniţa cu Program Normal Răducăneni; 

7. Montarea centralei termice la Grădiniţa cu Program Prelungit Răducăneni. 

În continuare doresc să prezint câteva din investiţiile pe care  le-am realizat, unele sunt demarate si              vor 

fi finalizate în anul 2012: 

1. Finalizarea Bazei Sportive din comună; 

2. Modernizarea trotuarelor din satul Răducăneni; 

3. Pietruirea drumului sătesc Trestiana: 

4. Lucrări de întreţinere a drumurilor săteşti; 

5. Întreţinerea şi îmbunătăţirea iluminatului public; 

6. Aducţiune apă în satul Roşu; 

7. Continuarea îmbunătăţirii infrastructurii în şcolile din comună; 

8. Organizarea serbărilor comunei;  

9. Organizarea Pomului de Crăciun pentru şcolarii şi preşcolarii din comună; 

10.  Înfiinţare unui târg de animale  în comuna Răducăneni. Amplasamentul îl voi stabili  

11. împreună cu Membrii 

Consiliului Local Răducăneni. 

 De asemeni doresc să remarc buna 

colaborare pe care am avut-o în cursul 

anului 2011 atât cu membrii Consiliului 

Local cât şi cu aparatul de specialitate al 

primarului. 

 Raportul pe domenii de activitate pe 

anul 2011 se prezintă astfel:  
 

      

 

 

 

 

 

 

Inaugurarea noului sediu al Primăriei 

Răducăneni 

Inaugurarea noului sediu al Primăriei 
Răducăneni 

 



 

 

 

Compartimentul Resurse Umane 
 

                În anul 2011 s-a aprobat organigrama în 

conformitate cu noua legislaţie, instituţia încadrându-

se ca număr de posturi în normative, dar cu lipsă de 

personal mai ales în cadrul Serviciului Public 

Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor. Pentru 

buna organizare a serviciului menţionat s-au distribuit 

atribuţii către alţi angajaţi a căror fişă de post a 

devenit foarte încărcată în condiţiile în care salariul 

mediu lunar/serviciu este de 750 lei. 

              În urma controalelor efectuate de către 

instituţiile specializate ale statului nu s-au constatat 

abateri care să ducă la deficienţe funcţionale, salariaţii 

adaptându-se permanent la modificările legislative. 

 

 

Compartimentul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 
 

În anul 2011 s-au eliberat cu respectarea legii un număr de 13 autorizaţii de costrucţii, 25 certificate de 

urbanism, 18 autorizaţii branşamente la reţeaua electrică şi apă canal a comunei. Compartimentul 

Urbanism şi Amenajarea Teritoriului a întocmit documentaţii în vederea derulării procedurii de licitaţii 

publice.  

S-au transmis raportări trimestriale şi lunare privind proiectele de investiţii, autorizaţiile de construire 

emise şi evoluţia lucrărilor la  Bază Sportivă. 
 

Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă 
 

      Pe aria de competenţă a serviciului, în anul 2011 au fost un număr de 8 solicitări ale echipajului de 

intervenţie pe Autospeciala PSI A.P.C.T.I 8135 F.A. Şeful S.V.S.U a participat în cursul anului la 2 

instruiri in cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Mihail Grigore Sturdza ” al Judeţului Iaşi,  

      În comună s-a organizat un curs de perfecţionare a specialiştilor din componenţa preventivă din 

cadrul Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, cu participarea comunelor Răducăneni, Gorban, 

Cozmeşti, Moşna, Grozeşti, Costuleni; 

     Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă a partricipat la 2 concursuri organizate de ISU Iaşi  

unde a ocupat – Locul I dintr-un număr de 9 comune şi Locul VI- la concursul organizat la Iaşi,  faza 

judeţeană. 
 

Compartimentul  Juridic 
 

      In anul 2011 au fost înregistrate la Compartimentul 

Juridic un numar de 46 cauze noi in  care  au  avut  calitate   

de  parat/intimat, respectiv  reclamant/recurent  Comisia  

Locală Răducănnei  de  Stabilire  a  Dreptului de  Proprietate  

Privata  Asupra Terenurilor,  Comuna  Raducaneni, Primarul  

Comunei Răducăneni,  Primăria  Comunei Răducăneni, cât  

si  Consiliul  Local  al  Comunei  Răducăneni.  La acest  

numar  s-au  adaugat  şi  dosarele  aflate  pe  rolul  instanţei  

din  anii precedenti,  respectiv 2008-2010, astfel încât  în 

anul  2011  au  existat  un  numar de 99 litigii. 

Activitatea  desfăşurată  de  Compartimentul  juridic  a  avut  la  bază  şi o  bună  colaborare  cu  

celelalte  compartimente  din  cadrul  autorităţii publice  locale. 
 

De vorbă cu oamenii 

Zilele Comunei 

Răducăneni 



 

 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Compartimentul Agricol şi Fond Funciar 
 

      In anul 2011 personalul din cadrul Compartimentului Registrul Agricol s-a preocupat de 

materializarea sarcinilor de serviciu specifice, conform postului, astfel:  

- eliberarea biletelor de adeverire a proprietăţii animalelor în vederea înstrăinării lor; 

- completarea a  76 de  registre agricole pentru perioada 2010-2011, cu un numar de 3800 pozitii de rol; 

- preluarea cererilor pentru eliberarea certificatelor de producător, verificarea corelării declaraţiilor privind 

culturile înfiinţate, producţiile obţinute şi existenţa produselor destinate vânzării; 

      S-au eliberat:  119 certificate de producător, 3000 adeverinţe rol agricol pentru completarea dosarelor 

în vederea acordăii prestaţiilor socile, achiziţionare calculatoare, burse sociale  cât şi la cererea diferitelor 

instituţii; 

     Pe parcursul anului 2011 persoanele interesate au avut posibilitatea de a accesa proiecte în cadrul 

Programului Naţional de Dezvoltare Rurală pe Măsura 141 sau 112, Axa 1 ,,Sprijinirea fermelor de semi-

subzistenţă”. În ceea ce priveşte activitatea de fond funciar, în cadrul compartimentului s-a întocmit 

documentaţia pentru eliberare a 14 titluri de proprietate şi predată la OCPI,  documentaţie pentru 

rectificarea a 12 titluri proprietate iar circa 100 titluri proprietate sunt în lucru, nepredate la OCPI. 

    S-au înregistrat aproximativ 300 contracte de vânzare – cumpărare terenuri, locuinţe.  

     

Compartimentul Stare Civilă şi Evidenţa Persoanelor 
 

              În anul 2011 principala activitate a acestui compartiment a constat în înregistrarea actelor de stare 

civilă.  Astfel au fost înregistrate: 24 căsătorii, 77 decese, 10  naşteri, 120 soluţionări cereri de eliberare 

extrase de stare civilă, 6 transcrieri, 326 eliberări 

certificte de naştere, căsătorie şi deces.  S-au eliberat un 

număr de 24 livrete de familii. 

La Serviciul Public de Evidenţa Persoanelor, în 

anul 2011 s-au înregistrat un număr de 3934 cereri pentru 

eliberare cărţi de identitate şi cărţi provizorii astfel: 62 

cărţi provizorii, 116  reşedinţe de domiciliu, 3680 cărţi de 

identitate. 

S-au înregistrat 11 cereri ca  urmare a schimbării 

domiciliului din străinătate în România 65 cereri pentru 

cetăţeni care au dobândit cetăţenia română, 355 

comunicări naşteri, 537 menţiuni de deces 
 

 



 

Serviciul Public de Asistenţă Socială 
 
      În perioada 01 ianuarie- 31 decembrie 2011 acest 

serviciu a desfăşurat din punct de vedere statistic 

următoarele activităţi: 

      S-au înregistrat aproximativ 6000 cereri de la 

persoane fizice şi juridice, 203 dosare pentru acordare 

ajutor social în baza Legii nr. 416/2001, 718 dosare 

pentru acordare ajutor pentru încălzirea locuinţei, 365 

dosare beneficiari de alocaţie pentru susţinerea 

familiei, 15 dosare pentru acordare indemnizatie 

creştere copil, 86 dosare alocaţii de stat şi 39 dosare 

alocaţie dublă, 50 dosare cu beneficiari ai 

indemnizaţiei pentru persoane cu handicap, 15 dosare 

pentru acordare ajutor financiar de urgenţă 

   S-au monitorizat: 41 copii aflaţi în asistenţă 

maternală, 25 asistenţi maternali, 24 copii aflaţi în 

plasament familial. 

    S-au întocmit şi eliberat : 812 anchete sociale pentru beneficiarii prestaţiilor sociale şi 400 anchete sociale 

solicitate de persoane fizice, 50 adeverinţe pentru foştii membri cooperatori. 

    Asistentul medical comunitar prin activitatea desfăşurată în teren a asigurat servicii medico-sociale a peste 610 

persoane din comună. S-a implicat împreună cu asistenţii sociali în rezolvarea unor cazuri sociale în special în 

prevenirea abandonului maternal şi a evitării separării copilului de familia biologică.  

 

Compartiment Taxe şi Impozite Locale 
 

         Obiectivul de activitate din cadrul Compartimentului de Taxe şi Impozite Locale  s-a desfăşurat în 

concordanţă cu dispoziţiile legislative.                                                         

Compartimentul Arhivă 

 
     În cadrul compartimentuli au fost preluate dosarele create de toate compartimentele din cadrul Primăriei 

comunei Răducăneni verificându-se concordanţa dosarelor cu datele înscrise în inventar şi respectarea  modului de 

constituire a dosarelor, ducându-se la îndeplinire nomenclatorul arhivistic aprobat. 

Biblioteca 
 

  Biblioteca Publică ,,Radu Rosetti”  Răducăneni, are un fond de carte de 11.657 publicaţii. În anul  2011, un 

număr de  512cărţi, în valoare de 7196 lei au fost achiziţionate din bugetul local, iar donaţii au constituit (Biblioteca 

judeţeană , persoana particulară)  5 cărţi în valoare de 21 lei. Aşadar un total de 517 cărţi în valoare de 7217 lei au 

constituit achizitiile pe 2011. 

Au fost înregistraţi 614 utilizatori. Total documente difuzate  8179.  Vizita la bibliotecă(frecvenţa) 6564.  

Frecvenţa  zilnică a  bibliotecii a fost  susţinută de Centrul Internet pentru Public cu acces gratuit la internet.  In 

cadrul  Programului ,,Biblionet – lumea în biblioteca mea”, parteneriat pe 5 ani, început in 2010 a avut loc instalarea 

unor noi versiuni de programe software şi hardware.  

PRIMAR, 

Ing. Neculai Botezatu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şcoala Trestiana 

Septembrie 2011 – Deschiderea Noului An 

Şcolar 
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Colindăm Copoul…şi Răducăneniul 

 Un vechi proverb spune „decât la oraş 

codaş, mai bine în satul tău fruntaş” iată-ne, 

întorşi „acasă” după scurtul pelerinaj  efectuat 

cu atâta dăruire de elevii  claselor a V-a şi a VI-

a de la Liceul Răducăneni, îndeaproape 

coordonaţi de prof. de religie şi muzică Cosmin 

Mihăiţă LERCĂ, de d-na bibliotecar Olariu 

Elena şi  d-ra prof Dana Faraon, scopul fiind de 

această dată  să colindăm unităţile 

reprezentative ale comunei, adică Primăria 

Răducăneni, Biserica şi, fireşte, Şcoala. 

 Cum domnia sa, domnul primar 

Neculai Botezatu era într-un du-te vino, având 

a distribui pacheţele din partea lui Moş Crăciun 

la toţi copii de la grădiniţele şi şcolile din 

comuna Răducăneni, iată, să-şi poată trage 

răsuflarea, ne aşteaptă cu uşile deschise şi ne 

întâmpină dimpreună cu întreg personalul din 

primăria nou dată în funcţiune, pentru a putea 

colinda „la casă nouă”. 

 După ce-au primit portocale 

şi…bani,  elevii colindători, mesageri ai 

Naşterii Mântuitorului Iisus Hristos  au coborât 

scările pe  acelaşi fond muzical cu care le-au 

urcat, gazdele aplaudându-i. Aceşti îngeraşi, 

îmbrăcaţi în costume naţionale, cu dragoste 

împrumutate de d-na Irina Bulai, bibliotecar al 

Comunei Răducăneni,  pe fondul muzical al  

colindei „Ideal suprem” au poposit  cancelaria  

liceului din Răducăneni. 

Momente de neuitat pentru grupul 

coral-instrumental „Mâini îmbrăţişate”, amintiri 

ce vor dăinui în sufletele lor, ca urmare a 

deplasării – cu o zi înainte, la Radio Iaşi, unde 

fiecare în parte, precum Domnitorul Alexandru 

Ioan Cuza, a fost sărutat pe amândoi obrajii de  

magistrul Studioului, Domnul Dr. Nicolae 

Tomescu  ca şi bucuria de a vedea  Studioul 

regional, de a da interviuri, ei nişte mogâldeţe 

de la ţară care au impresionat cu vocea şi 

codiţele lor împletite…  

(Olariu Elena, Răducăneni) 

 

Reînvierea tradiţiilor strămoşeşti 

la...Răducăneni – întâlnire de lucru  

pentru  un început binecuvântat 

 
Zilele trecute ( 25 ianuarie 2012), am 

avut deosebita plăcere şi onoare de a sta la 

masa dialogului despre tradiţii româneşti cu 

distinşi oaspeţi ai meleagurilor noastre, printre 

care amintim pe dna ANGELA OLARIU, 

reprezentant al DEPARTAMENTULUI DE 

FOLCLOR DIN CADRUL, CENTRUL 

EPARHIAL, DE PE LANGĂ MITROPOLIA 

MOLDOVEI, precum şi pe preotul RADU 

BRANZĂ, un suflet nobil dăruit întru totul 

vieţii şi cultului acesteia. 

Discuţia a avut loc în sala de şedinţe a 

PRIMĂRIEI RĂDUCĂNENI, cu aprobarea şi 

sprijinul nemijlocit al d-nului PRIMAR al 

comunei Răducăneni, Ing. Neculai Botezatu, 

care a acceptat să ne găzduiască pentru o 

vreme, pe perioada discuţiilor . 

Întalnirea a fost iniţiată de un om cu 

suflet mare şi cald, apropiat de copii şi de 

nevoile lor, doamna bibliotecar ELENA 

OLARIU, ca urmare a dorinţei invitaţilor de a 

reinvia tradiţiile româneşti, demult uitate din 

păcate, pe meleagurile acestea binecuvantate 

dar şi de a sădi în sufletele învătăceilor noştri  

respectul şi onoarea statutului de ROMÂN. 

O iniţiativă lăudabilă, dar care 

presupune mult efort, dăruire, timp şi 

disponibilitate maximă din partea tuturor celor 

implicaţi. Nu ne rămâne decât să le dorim 

tuturor putere de muncă şi succes! (Prof. Coca 

Codrianu – Directorul Liceului Răducăneni) 

 

 

 



 8 

 



 8 

Şcoala nr. 2 - Răducăneni 
                         de Marcel Glaskie, Polonia 

 
Părinţii fondatori ai comunei Răducăneni, 

Hatmanul Răducanu Roset şi fiul său, Lascăr Rosetti, 

ar fi foarte mândri să vadă progresul sistemului 

educaţional din Răducăneni, care este în mod constant 

susţinut şi asistat de primarul comunei, domnul 

Neculai Botezatu. 

În secolul al nouăsprezecelea şi la începutul 

secolului 20, copiii din familii de evrei au primit 

educaţia lor într-un sistem religios cunoscut sub 

numele de "Heder". Aceasta a fost, de obicei, o cameră  

în care un grup de copii stătea cu un profesor şi învăţau 

să citească ebraică, în scopul lecturării de  rugăciuni şi 

citirea din Vechiul Testament, Biblia, cunoscută sub 

numele de "Tora".  

La începutul secolului 20 populaţia evreiască 

din Răducăneni a început să scadă, ca urmare a 

familiilor care au migrat în Anglia şi America, pentru a evita multe pogromuri din Basarabia (pogromul - 

cuvânt rusesc, este o forma de atac violent al unei mulţimi  îndreptat împotriva unui grup minoritar) care i-a 

ucis în mod constant pe evrei pe străzile din oraşele de frontieră române. 

În 1914, Dl. Zinger, un membru de frunte al comunităţii evreieşti din Răducăneni, care a dorit să 

îmbunătăţească nivelul educaţional al copiilor evrei din localitate, a construit o clădire nouă numită şcoală. 

Această şcoală a avut trei săli de clasă şi o sală pentru profesori. 

 Între anii 1924 -1940 băieţii şi fetele au fost separaţi şi au primit educaţie diferită. Şcoala de băieţi a 

fost gestionată de către înv. Vasile Mardare, în timp ce şcoala de fete a fost gestionată de către înv. Olga 

Iacomi. Instrucţiunile au fost furnizate în ambele limbi idiş şi română, în idiş, de către profesori evrei şi în 

limba română de către profesorii din şcoala românească locală. (Idiş este o limbă vorbită de evrei europeni).  

Această clădire încă există şi funcţionează şi astăzi ca şcoală primară pentru elevii cu vârste cuprinse 

între 9-11 şi şase profesori. Sistemul de învăţare este următorul: trei clase învaţă dimineaţa şi trei clase după 

amiaza. Clădirea este acum cunoscută sub numele de "Şcoala Numărul doi". ( Note istorice prin amabilitatea 

doamnei Coca Codreanu, profesor şef al Teoretic Liceul"LascărRosetti"). 

Eforturile domnului Zinger de a introduce învăţământul laic s-au izbit cu tărie de opoziţia liderului 

spiritual hasidică de la Răducăneni, rabinul Shalom Halpern. Disputa a cauzat demisia rabinului Halpern şi 

plecarea acestuia din Răducăneni pentru o nouă poziţie în Vaslui. În  ultimii ani i-am cunoscut pe mai mulţi 

bărbaţi în vârstă evrei care trăiesc în Israel, care amintesc de şcoală, la care ei încă se referă în continuare cu 

numele "Şcoala Zinger". 

Prima mea vizită la şcoala numărul doi a fost mai 2011; mi s-a dat un tur realizat în limba engleză de 

către un tânăr „student de şcoală”, Emanuel Enache, care, de asemenea, m-a prezentat profesorilor. La vizita 

mea următoare în septembrie 2011, cu sprijinul primarului şi directorul şcolii, am lansat o placa în trei limbi 

pe peretele frontal al şcolii, indicând că aceasta a fost considerată ca o clădire istorică. Un grup mare de copii 

de la şcoală au luat parte la ceremonie, printre care şi prietenul meu, Emanuel, care a făcut din nou posibil 

dialogul meu cu copiii. În ziua următoare am vizitat atât cele trei clase de dimineaţa cât şi împreună pe cele 

trei de după-amiază, şi am vorbit cu copiii, şi le-am oferit băuturi răcoritoare şi prăjituri . 

          În  numele familiilor de evrei care au încă o memorie caldă pentru Răducăneni, am donat o sumă mică 

de bani la şcoală, pentru a aduce o sursa de apa la clădire. 

Pe site-ul meu Răducăneni am dedicat o pagina şcolii nr. 2 pentru a primi informaţiile istorice despre 

şcoală, pe care le-am încărcat cu plăcere. 

 


