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

Publicaţia comunei Răducăneni, Anul II, numărul 11,                      

noiembrie-decembrie 2009 

Se distribuie GRATUIT 



 

NOI TAXE ŞI IMPOZITE LOCALE ÎNCEPÂND CU 01 IANUARIE 2010 
 

 În cadrul şedinţei Consiliului Local al Comunei Răducăneni din data de 17 noiembrie 2009 a fost 

adoptată Hotărârea nr. 41 pentru aprobarea taxelor şi impozitelor locale precum şi a taxelor speciale ce 

se vor aplica în Comuna Răducăneni  începând cu 01.01.2010.  

La adoptarea hotărârii s-a avut în vedere, în primul rând, obligativitatea aplicării de la 01 ianuarie 

2010 a prevederilor impuse de Codul Fiscal (Legea nr. 571/2003), dar şi necesităţile de realizare a 

veniturilor proprii ale bugetului local pentru anul 2010 în scopul asigurării finanţării cheltuielilor publice 

locale şi funcţionării  unor servicii publice locale create în folosul comunităţii.   

              

 Vă aducem la cunoştinţă câteva dintre prevederile Hotărârii nr.41 cu menţiunea că aceasta poate fi 

consultată, în întregime, la Compartimentul de Taxe şi Impozite din cadrul primăriei:  

 

H O T Ă R Â R E A   Nr.  41 

pentru aprobarea taxelor şi impozitelor locale precum şi a  taxelor speciale ce se vor aplica în Comuna 

Răducăneni  începând cu 01.01.2010 

 

Art. 1. Se stabilesc impozitele şi taxele locale şi alte sume care se fac venit al bugetului local 

pentru anul fiscal 2010, conform anexelor I – XII,  care fac parte integranta din prezenta hotărâre . 

Art. 2. (1) Plata cu întârziere a taxelor, impozitelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate 

bugetului local, atrage după sine majorări de întârziere calculate pentru fiecare zi de întârziere, 

începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la inclusiv ziua plăţii cu excepţiile 

prevăzute de lege. 

          (2) Nivelul majorării de întârziere este de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere şi poate fi 

modificat prin acte normative. 

Art. 3. (1) Impozitul/taxa pe clădiri se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 

martie şi 30 septembrie inclusiv. Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, datorat pentru 

întregul an de către contribuabili persoane fizice, până la data de 31 martie a anului respectiv, se acordă 

o bonificaţie de 10%. 

            (2) Impozitul/taxa pe teren se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 

martie şi 30 septembrie inclusiv. Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe teren, datorat pentru 

întregul an de către contribuabili persoane fizice, până la data de 31 martie a anului respectiv, se acordă 

o bonificaţie de 10%. 

           (3) Impozitul pe mijloacele de transport se plăteşte anual, în două rate egale, până la 

datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv. Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe mijloacele de 

transport, datorat pentru întregul an de către contribuabili persoane fizice, până la data de 31 martie a 

anului respectiv, se acordă o bonificaţie de 10%. 

Art. 4.  Orice persoană care dobândeşte, înstrăinează sau modifică folosinţa terenului are 

obligaţia de a depune o declaraţie fiscală la compartimentul de specialitate al administraţiei publice 

locale în termen de 30 zile de la momentul în care s-au produs acestea. Depunerea peste termenul de 30 

zile sau nedepunerea declaraţiilor de impunere, constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă 

conform legii. 

Art. 5.  Stabilirea, constatarea, controlul, urmărirea şi încasarea impozitelor şi taxelor locale şi a 

taxelor speciale se vor face de către personalul angajat cu atribuţii în domeniu din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului. 

Art. 6. Începând cu data adoptării prezentei hotărâri orice altă prevedere contrară acesteia se 

abrogă. 

Art. 7.  Prezenta hotărâre intra în vigoare cu data de 01.01.2010. 

Art. 8. Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a prevederilor prezentei hotărâri 

atrage de partea celor vinovaţi răspunderea materială, civilă, administrativă, disciplinară, 

contravenţională sau penală, după caz. 

 

 

 



 
Anexa nr. I la Hotărârea Consiliului Local Răducăneni  nr. 41/17.11.2009  

 

IMPOZITUL ŞI TAXA PE CLĂDIRI  - V A L O R I L E    I M P O Z A B I L E 

pe metru pătrat de suprafaţă construită desfăşurată la clădiri, în cazul persoanelor fizice 

 

 

Nr. 

crt. 

 

 

 

Felul clădirilor si a altor construcţii impozabile 

 

Valoarea impozabila (lei/m
2
)

* 

 

Obs. 

Cu instalaţii de apa, 

canalizare, electrice, 

încălzire (condiţii 

cumulative)
** 

Fără instalaţii 

de apa, 

canalizare, 

electrice, 

încălzire 

 

0 1 2 3 4 

1. CLĂDIRI APRECIATE CA FIIND CORPURI PRINCIPALE 

0 1 2 3 4 

A Clădiri cu pereţi sau cadre din beton armat sau cu 

pereţi exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte 

materiale rezultate în urma unui tratament termic 

şi/sau chimic 

806 478 locuita-

75%; 

nelocuita

-50% 

B Clădiri cu pereţii exteriori din lemn, din piatră 

naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din 

orice alte materiale nesupuse unui tratament termic 

şi/sau chimic 

219 137 75% 

50% 

2. CLĂDIRI ANEXE, SITUATE ÎN AFARA CORPULUI PRINCIPAL AL CLĂDIRII 

0 1 2 3 4 

A Clădire anexă cu pereţi sau cadre din beton armat sau 

cu pereţi exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte 

materiale rezultate în urma unui tratament termic 

şi/sau chimic 

137 123 75% 

50% 

B Clădire anexă  cu pereţii exteriori din lemn, din piatră 

naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din 

orice alte materiale nesupuse unui tratament termic 

şi/sau chimic 

82 54 75% 

50% 

Impozitul pe clădiri, în cazul persoanelor fizice, este în cotă de 0,10% din valoarea impozabilă. 

1. Începând cu data de 01.01.2010 pentru clădirile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor 

administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în folosinţă ori administrare, după caz, persoanelor 

juridice, se stabileşte taxa pe clădiri, care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor dreptului 

de proprietate sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe clădiri.  
2. Pentru determinarea valorilor impozabile, pe ranguri de localităţi şi zone în cadrul acestora se vor aplica 

următorii coeficienţi de corecţie pozitivă: 

Nr. crt. Localităţii Rangul localităţii Coeficientul de corecţie pozitiva 

01 Sat Raducăneni IV 1,10 

02 Sat  Bohotin V 1,05 

03 Sat Roşu V 1,05 

04 Sat Isaiia V 1,05 

3.    Majorarea impozitului datorat de persoanele fizice ce deţin mai multe  clădiri în proprietate, se face în 

conformitate cu prevederile art. 252 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal. 

 

 

                                                
* valoarea impozabilă se reduce în raport de perioada în care au fost realizate, în cazul unei clădiri finalizate după 
31.12.1950 şi înainte de 01.01.1978, cu 5% 

              **  în cazurile în care nu sunt întrunite cumulativ aceste condiţii se vor utiliza valorile impozabile în lei/mp prevăzute 

în coloana 3. 



 
4.  4.1. Impozitul pe clădiri, în cazul contribuabililor prevăzuţi la art. 253 din Legea nr. 571/2003 privind 

Codul fiscal (persoanele juridice, sau orice alţi contribuabili decât persoanele fizice)  se calculează prin aplicarea 

cotei 1,20 % asupra valorii de inventar a clădirii, înregistrată în contabilitatea acestora, conform prevederilor legale 

în vigoare. Rezultatul operaţiunii alăturat menţionate se majorează cu 20% în temeiul prevederilor art. 287 din 

Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal. 

4.2. Dacă persoanele juridice nu au efectuat nici o reevaluare a clădirilor dobândite înainte de 3(trei) ani  

anteriori anului fiscal de referinta, cota impozitului pe clădiri este de 10% aplicată la valoarea de inventar a 

clădirii, înregistrată în contabilitatea acestora. Rezultatul operaţiunii alăturat menţionate se majorează cu 20% în 

temeiul prevederilor art. 287 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal. 

4.3. Pentru clădirile ale căror valori au fost recuperate integral pe calea amortizării, valoarea impozabilă se 

reduce cu 15%.  

4.4. Pentru clădirile care fac obiectul contractelor de leasing  financiar, se aplică următoarele reguli: 

a. impozitul pe clădire se datorează de locatar ; 

b. valoarea care se ia în considerare la calculul impozitului pe clădiri este valoarea clădirii înregistrată în 
contractul de leasing financiar. Valoarea alăturat menţionată se majorează cu 20% în temeiul prevederilor art. 

287 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal. 

c. In caz de incetare a contractului de leasing, altfel decat prin ajungere la scadenta, impozitul pe cladiri se 

datorează de locator. 
5.  Lista cuprinzând clădirile care nu sunt supuse impozitului pe clădiri este redată  la art. 250 din Legea nr. 

571/2003 privind Codul fiscal. Nedepunerea solicitărilor din partea persoanelor interesate în termenul prevăzut de 

pct. 24.09 al Titlului IX din H.G.R. nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 

571/2003 privind Codul fiscal  se sancţionează cu decăderea. 

6.          Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, datorat pentru întregul an de către contribuabili, pâna la 

data de 31 martie a anului respectiv, se acorda o bonificaţie de 10 %. 

 

Anexa nr. II la Hotărârea Consiliului Local Răducăneni  nr. 41/17.11.2009 

 

I M P O Z I T U L      Ş I        T A X A  

pe terenurile situate în intravilan sau extravilan 

Art. 1  (1) Contribuabilii care deţin în proprietate terenuri pe raza administrativ - teritorială a comunei 

Răducăneni, amplasate în intravilan
*
 şi încadrate la categoria de folosinţă “curţi-construcţii”, datorează impozit pe 

teren, în funcţie de rangul localităţii şi zona în cadrul localităţii, după cum urmează: 

 

Nr. 

crt. 

Zona in localităţii Rangul localităţii Lei / ha 

1 Sat Raducaneni IV 300 

2 Sat Bohotin V 300 

3 Sat Rosu V 153 

4 Sat Isaiia V 300 

                    Art. 2   (1) Contribuabilii care deţin în 

proprietate terenuri situate pe raza administrativ - teritorială a comunei Raducaneni, situate în intravilanul
*
 

localităţilor, încadrate la alte categorii de folosinţă decât “curţi-construcţii”, datorează impozit pe teren
*
, după cum 

urmează
 
: 

Nr. 

crt. 

Categoria de folosinţă Rangul 

localităţii 

Lei/ha 

1 Arabil IV – V 13 

2 Păşune IV – V 11 

3 Fâneţe  IV – V 11 

 

 

                                                
*  intravilanul localităţilor este cel aprobat, avizat şi reglementat prin Planul Urbanistic General. 
*  pentru localităţile rurale de rangul IV se va aplica coeficientul de corecţie de 1,10 iar pentru cele de rangul V 

coeficientul de corecţie este de 1,00. 



 

 
4 Vii IV – V 16 

5 Livadă IV – V 24 

6 Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră IV – V 13 

7 Teren cu ape IV – V 13 

8 Drumuri şi căi ferate IV – V X 

9 Terenuri neproductive IV – V X 

                  (2) Începând cu data de 01.01.2010 pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a 

unităţilor administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în folosinţă ori administrare, după caz, se stabileşte 

taxa pe teren, care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor dreptului de proprietate sau de folosinţă, 

după caz, în condiţii similare impozitului pe teren. 

Art. 3  (1) Valorile stabilite conform tabelului prevăzut la articolului 2 din prezenta anexă se înmulţesc cu 

coeficientul de corecţie corespunzător, prevăzut în următorul tabel : 

Rangul localităţii Coeficientul de corecţie 

IV 1,10 

V 1,00 

Art. 4  (1) Pentru terenurile amplasate în extravilan, impozitul pe teren se stabileşte prin 

înmulţirea numărului de hectare ale terenului cu suma corespunzătoare din următorul tabel: 

Nr. crt. Categoria de folosinţă ZONA  -  lei/ha 

A 

1 Teren cu construcţii 27 

2 Arabil  43 

3 Păşune  24 

4 Fâneaţă  24 

5 Vie pe rod alta decât cea prevăzută la nr. crt. 5.1. 48 

5.1. Vie până la intrarea pe rod X 

6 Livadă pe rod alta decât cea prevăzută la nr. crt. 6.1. 48 

6.1. Livadă până la intrarea pe rod X 

7 Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră cu excepţia celui prevăzut la pct. 7.1. 14 

7.1. Pădure în vârstă de până la 20 de ani şi pădure cu rol de protecţie X 

8 Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole 5 

8.1. Teren cu amenajări piscicole 29 

9 Drumuri şi căi ferate X 

10 Teren neproductiv X 

              (2) Începând cu data de 01.01.2010 pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a 

unităţilor administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în folosinţă ori administrare, după caz, se stabileşte 

taxa pe teren, care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor dreptului de proprietate sau de folosinţă, 

după caz, în condiţii similare impozitului pe teren. 

              (3) Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe teren, datorat pentru întregul an de catre contribuabili, pana 

la data de 31 martie inclusiv, a anului respectiv, se acorda o bonificaţie de  10%. 

 

Anexa nr. X la Hotărârea Consiliului Local Răducăneni  nr. 41/17.11.2009 

 

T A X E    S P E C I A L E 

               Art. 1.   (1) Pentru funcţionarea unor servicii publice locale, create în interesul persoanelor fizice 

şi/sau juridice, după caz, Consiliul Local Răducăneni, aprobă instituirea taxelor speciale. 

             (2) Cuantumul taxelor speciale se stabileşte anual, iar veniturile obţinute din acestea se utilizează integral 

pentru acoperirea cheltuielilor efectuate pentru înfiinţarea serviciilor publice locale, precum şi pentru finanţarea 

cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare ale acestor servicii. 

 

 

 



 
  (3) Prin Regulamentul aprobat de Consiliul Local Raducaneni, s-au stabilit condiţiile şi sectoarele de activitate în 

care se pot institui taxele speciale, modul de organizare şi funcţionare a serviciilor publice pentru care se propun 

taxele respective, modalităţile de consultare şi de obţinere a acordului persoanelor fizice şi juridice beneficiare ale 

serviciilor respective. 

             (4) Hotărârea luată de consiliul local, în legătură cu perceperea taxelor speciale de la persoanele fizice şi 

juridice plătitoare va fi afişată la sediul acestuia sau vor fi publicate în presă, după caz. 

      (5) Împotriva acestei hotărâri persoanele interesate pot face contestaţie în termen de 15 zile de la afişarea 

sau publicarea acesteia. După expirarea acestui termen consiliul local se întruneşte şi deliberează asupra 

contestaţiilor primite. 

             (6) Taxele speciale se încasează numai de la persoanele fizice şi juridice care se folosesc de serviciile 

publice locale pentru care s-au instituit taxele respective. 

(7) Taxele speciale, instituite potrivit prevederilor prezentului articol, se încasează într-un cont distinct, 

deschis în afara bugetului local, fiind utilizate în scopurile pentru care au fost înfiinţate, iar contul de execuţie al 

acestora se aprobă de consiliul local. 

(8) Taxele speciale constituie venituri cu destinaţie specială  ale bugetului local fiind utilizate pentru scopul 

în care au fost înfiinţate. Sumele neutilizate în anul curent se reportează pentru anul următor cu aceeaşi destinaţie. 

Taxele speciale se stabilesc cu începere de la 01.01.2010, după cum urmează : 

Nr. 

crt. 

Denumirea serviciului prestat/solicitării/actului, etc Cuantumul taxei 

speciale (lei) 

0 1 2 

      01. – Adăpostirea şi întreţinerea animalelor nesupravegheate până la preluarea acestora de către 

stăpân, proprietar, administrator: 

01.01 Bovine, cabaline de peste 1 an (lei/bucată/zi) 5,00 

01.02 Bovine, cabaline de până la 1 an (lei/bucată/zi) 3,50 

01.03 Ovine, caprine de  până la 1 an (lei/bucată/zi) 2,50 

01.04 Ovine, caprine de peste 1 an (lei/bucată/zi) 2,50 

       02. – Imprimate eliberate la solicitarea persoanelor interesate pentru : 

0 1 2 

02.01 Certificat neurmărire fiscală-  lei/exemplar 5,00 

02.02 Bilet de proprietate animale 

(bovine,cabaline,porcine,caprine) lei/cap 

 

Oi,capre, purcei, 0-2 luni 4,00 

Porci 10,00 

Vaci, viţei , cai sub 2 ani 15,00 

Vaci, viţei , cai peste 2 ani 15,00 

02.03 Bilet proprietate păsări – lei/cap Păsări adulte şi păsări-pui 

de o zi 

1,00 

02.04 Adeverinţă de rol,de preemţiune,de venituri etc. 5,00 

02.05 Eliberare anexa 24 15,00 

02.06 Duplicate certificate de naştere, de căsătorie,de deces 15,00 

02.07 Eliberare certificate de  naştere  si de căsătorii 10,00 

02.08 Eliberare certificate  de deces 2,00 

02.09 Transcriere acte stare civilă 50,00 

02.10 Înregistrare adopţie 25,00 

02.11 Reconstituire acte de stare civilă 25,00 

02.12 Înregistrare schimbare de nume 50,00 

02.13 Înregistrare divorţ 50,00 

02.14 Căsătorie  cetăţean străin 150,00 

02.15 Adeverinţă somaj 2,00 

02.16 Taxă de salubritate si mediu /membru de familie/lună 2,00 

02.17 Taxă eliberare carte de identitate 7,00 

02.18 Taxă procesare dosar 5,00 

 



 
02.19 Taxă pentru filmări sau  fotografii cu prilejul căsătoriilor 20,00 

02.20 Fişe tehnice tip pentru obţinerea avizelor solicitate prin certificatul de 

urbanism 
1,50 

02.21 Contribuţia în muncă 25,00 

02.22 Taxa pentru numere de înmatriculare provizorii 8,00 

02.23 Taxa permis auto cat. A, A1, B, B1, B+E 5,00 

02.24 Taxa permis auto cat. C, C1, TR, D, D1, C+E, D+E, C1+E, D1+E, TB, TU  24,00 

03. – Întocmirea următoarelor acte : 

0 1 2 

03.01 Oficiere căsătorie  în zilele de lucru 15,00 

03.02 Oficiere căsătorie +  Sâmbăta şi  Duminica 25,00 

03.03  Înregistrarea Contractelor de arendă sau închiriere (lei/act) 2,00 

04. – Verificarea următoarelor documentaţii : 

0 1 2 

04.01 Documentaţiei primare ce stă la baza înscrierii în registrele agricole 

(contracte de vânzare-cumpărare, contracte de partaj succesoral, voluntar, 

tranzacţii judecătoreşti, etc) (lei/act) 

5,00 

05. Alte servicii oferite la solicitarea persoanelor interesate: 

05.01 Xerocopierea diferitelor acte şi/sau documente (lei/xerocopie) 0,20 

06. – Contribuţii pentru buna funcţionare a Serviciului Voluntar pentru Situaţii de  Urgenţă: 

06.01 Constituirea fondului necesar pentru buna funcţionare a serviciului  
voluntar pentru  situaţii de  urgenta (lei/societate comercială/an) 

30,00 

06.02 Constituirea fondului necesar pentru buna funcţionare a serviciului 

voluntar pentru situaţii de urgenta (lei/P.F/A.F./an) 
10,00 

06.03 Constituirea fondului necesar pentru buna funcţionare a serviciului 
voluntar pentru situaţii de  urgent(lei/familie/an) 

3,00 

07. – Consultarea arhivei deţinute de Consiliul Local: 

07.01 Consultarea arhivei la solicitarea persoanelor interesate (lei/solicitare) 7,00 

08. – Contribuţii Pază: 

08.01  Constituirea fondului necesar pentru buna funcţionare a serviciului de  
pază (lei/gospodărie/an) 

9,00 

09. – Taxă înmatriculare auto: 

0 1 2 

09.01 Taxă înmatriculare auto 

 

Cu masa de pana la 3.500kg 52,00 

Cu masa peste 3.500kg 125,00 

10. –Taxă comerţ stradal 

0 1 2 

10.01 pentru o suprafata ocupata de  pana la 10m.p 50,00 lei/zi/comerciant 

10.02  pentru o suprafata ocupata de peste 10 m.p. 50,00 lei/zi/comerciant +  

5,00 lei/zi pentru fiecare m.p. ce 

depăşeşte suprafaţa de 10 m.p. 

                                      11. – Taxă  pentru închiriere cântare 5,00  lei/zi 

                                       12. – Taxă folosire tarabe în piaţa agroalimentara:  

0 1 2 

12.01 Folosirea tarabelor din incita pieţii 5,00  lei/zi 

12.02 Pentru comercianţii de legume, fructe si alte 

produse   în incinta pieţii 
5% din valoare mărfii 

                                                13. – Taxă locală de cultură şi sport 

0 1 2 02 

     16.01 Taxă locală de cultură şi sport/S.C./A.I./I.I./an 5,00 

                                                          
 

 



 

 

O zi fără violenţă... 
 

 Nu pot formula un titlu întrucât ar fi un strigăt disperat, aşa că am să vă rog pe 

dumneavoastră să o faceţi; poate ar trebui să mă prezint, însă se spune că, sunt un om care 

percep dincolo de cuvinte trăirile celor slabi şi pedepsiţi de chiar existenţa lor. 

Se apropie Sfintele Sărbători iar eu, este firesc, să doresc să vină „Moşul”, bătrânul 

„Moş Crăciun” şi la mine însă, nu pentru a-mi aduce daruri ci pentru a-l ruga să primească 

ce eu zi de zi culeg din societatea în care trăiesc şi muncesc. 

În primul rând l-aş ruga să ia durerea din ochii copiilor maltrataţi, săraci, singuri. Să 

şteargă El cu degetele sale calde durerea fiului care îşi vede mama lovită cu bestialitate 

de...chiar tatăl său. Să  „prindă cu mâna sa” cuvinte grele rostite scandaluir târzii în noapte, 

pentru a le proteja auzul celor mici, să-i ajute să uite câte nopţi au pierdut fiind martori 

oculari la violenţa din propria lor casă. Dar...cât de mare poate fi tolba moşului încât să 

poată lua cu el durerea mamelor care îşi plâng fiii ucişi de violenţa omenească? L-aş mai 

ruga pe „Moş” să privească prin ochii săi o victimă  a violenţei de orice natură şi apoi să-

mi răspundă dacă poate lua de pe pământ violenţa, măcar pentru o zi.... 

 
  C.C. 

 

 

Fulgi 

 
Fulgii ating suflete, trezite de clopote 

Şi tu şi eu căutăm cu palmele 

Buzunarele pline de dragoste... 

Fulgii nu trezesc visele, închise cu lacăte 

Nepermise... 

Golite de fuga nebună după 

Lumina de ieri sau de mâine... 

Tu taci... eu tac însă; 

Fulgii vorbesc pentru noi – 

Cuvintele lor, doar o şoaptă 

Ating în tăcere 

Buze fierbinţi şi ...transmit 

Ultimul vers – nepermis. 

Fulgii, doar ei mai desenează 

În lumina stinsă de ieri; 

Zadarnic chemarea „dansează cu noi!” 

Rămâne o şoaptă... 

Tu, Om printre noi. 

 

 C.C. 
 

 

 

 

 

 

 



 

DR. ROXANA POLEAC  vă informează: 
 

CE TREBUIE SĂ ŞTIM DESPRE GRIPĂ 
Gripa  este o infecţie virală, foarte contagioasă, care afectează căile respiratorii, atăt la adulţi cât şi 

la copii. Epidemiile de gripă au loc în fiecare an, de obicei în anotimpul rece şi afectează până la 15% din 

populaţie, dar poate atinge o rata de îmbolnăvire de până la 60% în comunităţi închise. Gripa nu trebuie 

confundată cu răceala. Ambele sunt provocate de virusuri care infectează caile respiratorii, dar 

simptomele şi mai ales complicaţiile gripei sunt mult mai severe.  

Termenul de "boala respiratorie acută" sau "infecţie virală respiratorie acuta" (IRA) cuprinde un 

număr mare de afecţiuni, din multe puncte de vedere asemănătoare între ele, toate fiind provocate de 

virusuri. Asemănarea dintre acestea constă în faptul că sunt provocate de virusuri care pătrund în 

organism prin respiraţie, împreună cu aerul şi se caracterizează prin aceleaşi tipuri de simptome (febră, 

tuse, dureri de cap etc.). La însănătoşire aceste simptome dispar şi nu lasă nici un fel de urmări.Cea mai 

raspândită afecţiune respiratorie este rinita acută (răceala). Este însă incorect să numim "gripă" toate 

infecţiile respiratorii acute. Gripa şi infecţiile respiratorii acute ocupă primul loc în ceea ce priveşte 

incidenţa, reprezentând 95% dintre bolile infecţioase.  

Virusul gripal se transmite cu usurinţă. Cea mai răspândită cale de transmitere a infecţiei este prin 

picăturile minuscule de salivă eliminate de bolnavi cu respiraţie sau accesul de tuse picături ce pot  fi 

purtate la distanţă de curenţii de aer. De asemenea, este posibilă (mai rar) şi infectarea prin obiecte de 

întrebuinţare curentă, contaminate. Contaminarea microbiană este periculoasă numai în prezenţa 

virusurilor şi bacteriilor patogene, care sunt răspândite de către bolnavii şi purtătorii infecţiilor 

respiratorii. Prin tuse, strănut, vorbit, din rinofaringele bolnavului sau al purtătorului de virus sunt 

eliberate particule de secreţii cu microflora patogenă, inclusiv virusul gripal. După infectare, virusurile 

sunt reţinute la nivelul epiteliului căilor respiratorii. De obicei celulele mucoasei nazale şi tractului 

respirator "mătură" virusurile, prevenind astfel infecţia. înmulţirea virusurilor se realizează foarte rapid: la 

8 ore după intrarea în căile respiratorii a unei particule virale concentraţia acestora atinge 10³, iar la 

finalul primelor 24 de ore - 10²³. Perioada de incubaţie este de numai 1- 2 zile. Ca urmare a invadării 

căilor respiratorii, virusul gripal lezează epiteliul, afectând funcţia acestuia de reţinere a particulelor de 

praf, bacteriilor etc. Bacteriile pătrund astfel cu uşurinţă în plămâni; apare astfel pericolul dezvoltării unei 

suprainfecţii bacteriene (de ex. pneumonia, bronşita). 

De obicei, gripa are un debut acut. Perioada de incubaţie durează în general 1-3 zile, dar se poate 

prelungi până la 5-8 zile şi este urmată de perioada manifestărilor clinice acute.  

Severitatea afecţiunii depinde de mai mulţi factori: starea generală de sănătate a organismului, vârsta, 

contactul anterior cu virusul respectiv. In funcţie de factorii implicaţi, bolnavul poate să dezvolte una din 

cele 4 forme de gripă: uşoară, medie, severă sau malignă.In cazul formei uşoare de gripă temperatura 

corpului poate rămâne în limite normale sau poate să crească, nu mai mult de 38°C, simptomele 

infecţioase fiind slab pronunţate, sau chiar să lipsească. În cazul 

formei medii de gripă, temperatura este de până la 38,5-39,5°C 

şi este însoţită de simptomele clasice ale bolii: tuse seacă, 

strănut, nas înfundat, rinoree, dureri de gât, febră, frisoane, 

dureri de cap, dureri musculare şi articulare, astenie; aceste 

simptome apar rapid (de la câteva ore la 3 zile) după ce 

persoana a fost infectată. 

           În cazul dezvoltării formei severe de gripă, temperatura 

este de 39,5-40,5°C. Faţă de simptomele caracteristice formei 

medii de gripă, la forma severă apar semne de encefalopatie 

(stări psihotice, acces convulsiv, halucinaţii), vărsături.  

În cazul în care gripa nu este însoţită de complicaţii, 

simptomele acute dureaza 3-5 zile. Acestea sunt urmate de 

perioada de convalescenţă, în care persistă manifestări ca: 

astenie, subfebrilitate, tuse. În această perioadă este crescută 

receptivitatea la infecţii bacteriene, ca urmare a scăderii  

 



capacităţii de apărare a organismului.  

În cazul formelor uşoare de gripă se recomandă tratament pentru ameliorarea simptomelor: 

- antialgice şi antipiretice 

- antitusive 

- expectorante 

- decongestionante nazale  

Concomitent cu tratamentul simptomatic se recomandă respectarea unor măsuri igieno-dietetice:  

- izolarea la domiciliu a bolnavilor; 

- repaus la pat; 

- consumul unor cantitati mari de lichide; 

Principala metodă de profilaxie împotriva numeroaselor boli infecţioase (inclusiv gripă) este 

imunizarea activa - vaccinarea. Prin vaccinare, în organism se introduc antigene virale care nu pot 

produce îmbolnavirea, dar stimulează producerea de anticorpi.Virusul conţinut în vaccin poate fi viu 

atenuat, inactivat sau doar fragmente ale acestuia.Vaccinarea imită infecţia virală (fără a îmbolnăvi) 

pentru a provoca sistemul imunitar în lupta cu infecţia atunci când virusul gripal invadează tractul 

respirator.Vaccinarea este cea mai eficientă metodă de profilaxie împotriva infecţiei cu virusul gripal şi a 

complicaţiilor asociate gripei. 

Gripa porcina este o afecţiune respiratorie acută a porcilor, cu contagiozitate ridicată, cauzată de unul din 

numeroasele virusuri gripale de tip A. Virusul se transmite în rândul porcilor prin aerosoli, prin contact 

direct sau indirect şi de la purtatori asimptomatici.Virusurile gripei porcine aparţin de obicei subtipului 

H1N1, dar există şi alte subtipuri circulante la porci (de ex. H1N2, H3N1, H3N2). Uneori porcii se pot 

infecta cu mai mult de un virus la un moment dat, ceea ce permite genelor acestor virusuri să se combine. 

Deşi virusurile gripei porcine afectează de obicei porcii, pot depăşi uneori bariera speciei şi cauza boala la 

oameni. 

           Amestecarea virusurilor gripale umane şi animale poate duce la dezvoltarea unui virus gripal 

schimbat care are abilitatea de a infecta şi a se transmite la populaţia umană. În acest caz, populaţia 

umană poate să nu aibă deloc imunitate faţă de acest virus nou. 

Simptomele infecţiei cu gripă porcină la oameni sunt similare cu simptomele gripei sezoniere.  

-Febră (peste 38ºC); 

- Oboseală; 

- Inapetenţă; 

- Tuse, durere în gât.  

- Unele persoane infectate cu gripă porcină au prezentat stări de vomă şi diaree. 

Virusul se răspândeşte de la om la om pe cale aeriană (strănut, vorbit, tuse),  cât şi prin contactul 

direct cu bolnavul sau diferite obiecte personale ale acestuia, aşa ca spălarea mâinilor cu apă şi săpun este 

cea mai bună cale pentru a evita infecţia cu AH1N1. Locurile aglomerate cresc riscul îmbolnăvirii. 

Pentru evitarea îmbolnăvirii, se recomandă  respectarea următoarelor măsuri: 

- Nasul şi gura vor fi acoperite cu batista personală în timpul strănutului sau al tuşitului. Batistele 

personale nu se împrumută; 

      - Mâna nu va fi dusă la ochi sau la gură decât după ce a fost spălată cu apă şi săpun; 

      - Se vor evita pe cât posibil aglomeraţiile; 

      - Se va evita contactul apropiat cu persoane care prezintă semne clinice evidente de afecţiuni acute 

respiratorii (febră, tuse, strănut, ochii congestionaţi ); 

      - Persoanele care prezintă simptome asemanătoare gripei se vor izola de restul familiei şi se vor 

prezenta la medicul de familie pentru stabilirea diagnosticului şi a conduitei terapeutice. 

Numai testele de laborator pot spune dacă este vorba de o gripă obişnuită sau de virusul H1N1. 

Prescripţia medicamentelor antivirale este necesară doar dacă simptomele bolii sunt moderate sau  

severe, sau în cazul persoanelor  ce prezintă un risc crescut de îmbolnăvire. Virusul poate deveni, de 

asemenea, rezistent la antivirale, dacă acestea sunt luate în exces. 

România a demarat campania de vaccinare împotriva virusului AH1N1 la începutul lunii 

decembrie incepand cu categoriile de populaţie cu risc ridicat de îmbolnăvire şi răspândire a infecţiei: 

cadrele medicale, personalul din serviciilor esenţiale, copiii din sistemul de învăţământ şi gravidele. 

Institutul Cantacuzino va produce până la sfârşitul anului un lot de aproximativ cinci milioane de 

doze . Anul viitor producţia se preconizează a fi de aproximativ un milion de doze pe lună urmând să fie 

vaccinate şi alte categorii de persoane. 
 



Stimaţi cetăţeni ai Comunei 

Răducăneni, 
  Prin intermediul paginilor acestei 

publicaţii locale, Informaţia Răducăneniului, 

cu sinceritate, mă adresez dumnevoastră, tineri 

şi vârstnici, cetăţeni de onoare ai acestei 

comunităţi, prilejul fiind apropierea Sfintelor 

Sărbători de iarnă – Naşterea Domnului nostru 

Iisus Hristos şi, bineînţeles, trecerea pragului 

spre Anul Nou – 2010, an care sper, să fie mai 

bun atât din punct de vedere  climateric, agricol, 

industrial şi financiar. Aceasta însă  presupune 

şi implicarea personală a fiecărui cetăţean, aşa 

fel încât problemele 

familiei să fie 

elucidate acasă, 

fiecare membru să-şi 

aibă atribuţiile sale, 

într-o gospodărie 

greutatea netrebuind 

lăsată pe umerii unui 

părinte, a alocaţiilor 

copiilor sau burselor 

de liceu, de ce nu a 

acelor ajutoare 

sociale, care la un 

moment dat vor 

ajunge la „fundul 

sacului”. 

 De va şti să se 

gospodărească, 

fiecare familie  se va 

bucura de „roada 

muncii sale”, 

pământurile  fiind însămânţate la vreme, nu 

lăsate pârloagă, bătătura din  faţa casei având a 

străluci de curăţenie şi florile care bucură ochiul 

gospodinelor, să încânte şi privirea 

trecătorului... 

 Numai astfel dragi concetăţeni ne vom 

bucura împreună de înfrumuseţarea comunei, 

numai astfel şi punând umărul deopotrivă la 

greutăţile inerente crizei economice cu care ne 

confruntăm, vom reuşi să străbatem drumul, 

uneori nisipos şi şăgalnic, alteori prea bătătorit 

de drumurile efectuate în vederea aprobării de 

noi proiecte, scopul primordial fiind dezvoltarea 

economică, culturală şi financiară a 

Răducăneni-ului. 

 Vă doresc, dragi concetăţeni, să vă 

bucuraţi în linişte şi dragoste în sânul familiei 

acum de Sărbătoarea Naşterii Mântuitorului 

Iisus Hristos, anul  2010 să lase loc de „Bună 

Ziua” între noi, oamenii. LA MULŢI ANI, 2010!! 

Cu multă consideraţie, 

  Primar, ing. Neculai Botezatu 

 

Iubiţi credincioşi, 
 

 Condacul Naşterii Domnului spune: 

„Fecioara astăzi pe Cel mai presus de fiinţă 

naşte şi pământul peştera Celui neapropiat 

aduce; îngerii cu păstorii slavoslovesc şi magii 

cu steua călătoresc; că pentru noi s-a născut 

Prunc tânăr, Dumnezeu Cel mai înainte de 

veci”. Aşadar, noi oamenii suntem în „mâinile 

lui Hristos”  care S-a născut din Mamă fără tată 

şi Tată fără mamă, Dumnezeu voind ca Fiul Său 

să cunoască viaţa pământeană cu toate 

bucuriile, 

necazurile şi 

suferinţele pur 

omeneşti, 

pentru a 

înţelege el 

însuşi 

caracterele 

acestora dar şi 

pentru ca noi, 

oamenii să 

cunoaştem 

divinitatea Sa 

încă de pe 

timpul vieţii... 

 Tezaur 

tainic adorat şi 

iubit de 

Preasfânta 

Fecioară Maria 

– maica Sa, 

Mântuitorul Iisus Hristos, nu S-a bucurat în 

permanenţă de dragostea oamenilor care, 

neavând înţelepciunea şi darul vederii cu ochiul 

sufletului, navigau în derivă. Nehotărâţi în 

credincioşie şi alegând partea materială a 

lucrurilor, mai târziu are să fie trădat de chiar 

unui din apostolii său, Iuda, pentru infima sumă 

de 30 de arginţi. 

 Făcând o retrospectivă de suflet în 

cămara interioară personală, să încercăm, la 

limita bunei cuviinţe, să ne  curăţim propria 

cămară, aşa fel încât, Pruncul Iisus Hristos, să 

ne afle pregătiţi  pentru a ne îmbrăţişa, pentru a-

i vorbi de la suflet la suflet, schimbarea noastră 

duhovnicească depinzând în mare măsură de 

voinţa personală. 

 Aşa să ne ajute Bunul Dumnezeu! 

„Sărbători Fericite” şi „La mulţi Ani!!” 

 

 Preot paroh, Constantin-Liviu 

LĂZĂRESCU, Parohia Ortodoxă Răducăneni 

 



Rezultatele ultimei etape a turului la Liga a IV-a  
Unirea Ruginoasa - Foresta Ciurea 3 -0 (2 - 0).  

 Astra Raducaneni - Mega Pascani 2 - 2 (1 - 1).  

Rapid Dumesti - Viitorul Harlau 7 - 0 (3 - 0).  

Viitorul Lungani - Viitorul Belcesti 3 - 2 (1 - 1).  

Unirea Mircesti - Gloria Baltati 1 - 1 (0 - 0). 

 Stejarul Sinesti - Podgoria Cotnari 1 - 1 (1 - 1).  

 Olimpia Popricani - Helios Tomesti 2 - 1 (1 - 1).  

Romwatt Harmanesti - Viitorul Tg. Frumos - amanat 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 

crt. 
Denumire echipă 

Total 

jocuri 
Puncte 

1 RAPID DUMESTI 14 42 

2 FORESTA CIUREA 15 32 

3 MEGA PASCANI 15 30 

4 VIITORUL BELCESTI 15 26 

5 GLORIA BALTATI 15 24 

6 ASTRA RADUCANENI 15 23 

7 UNIREA RUGINOASA 15 23 

8 STEJARUL SINESTI 15 22 

9 OLIMPIA POPRICANI 15 21 

10 VIITORUL LUNGANI 15 17 

11 PODGORIA COTNARI 15 17 

12 VIITORUL HARLAU 15 16 

13 UNIREA MIRCESTI 15 14 

14 VIITORUL TG. FRUMOS 14 12 

15 
ROMWATT 
HARMANESTI 

14 9 

16 HELIOS TOMESTI 14 6 

http://iasisport.gsp.ro/stiri/5685/rezultatele-si-marcatorii-ultimei-etape-a-turului-la-liga-a-iv-a.htm##

