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

Publicaţia comunei Răducăneni, Anul II, numărul 14,                      

mai-iunie 2010  

Se distribuie GRATUIT 

Răducăneni – viitorul sediu al Primăriei 
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DEŞEURILE- Problema noastră, a tuturor 
 

Viaţa în forma pe care o cunoaştem cu toţii, există datorită aerului, apei şi pământului. Atunci când noi, 

oamenii, perturbăm unul din aceste elemente esenţiale pentru existenţa vieţii pe pământ, acesta nu-şi mai poate 
urma ciclurile naturale, iar echilibrul natural se distruge.  

În acest moment poluarea solului este cea mai mare, mai greu de măsurat şi controlat, iar solul este mai 

dificil de curaţat decat aerul şi apa. Pe sol se depozitează cantităţi tot mai mari de deşeuri rezultate din activităţile 

umane. Deşeurile menajere sunt rezidurile solide constituite în general din : hârtie, plastic, materiale textile, 
ceramică, sticlă, fier, aluminiu, ambalaje de carton sau plastic şi nu în ultimul rând resturile alimentare.  

Depozitarea incorectă a acestora, în locuri neamenajate vor crea riscuri de poluare pentru mediu şi 

sănătatea publică.  
Unele din deşeurile menţionate mai sus sunt biodegradabile putând dispărea în mod natural într-un timp 

relativ scurt. Pentru altele sunt necesari chiar 300-400 ani pentru dezintegrarea lor totală. Exemple pot fi 

recipientele din metal (conserve, canistre de combustibil), din aluminiu (doze de bere, sucuri), din plastic (sticle de 
suc, ambalaje), cauciucuri şi baterii auto.     Deşeurile din sticlă nu se dezintegrează niciodată ! 

Soluţia cea mai bună pentru aceste deşeuri nebiodegradabile este reciclarea lor prin colectarea selectivă şi 

reintroducerea în sistemul industrial. 

Astfel se face o economie de resurse 
naturale şi se contribuie la scăderea 

gradului de poluare a mediului.  

Serviciul de salubrizare înfiinţat 
la nivelul comunei Răducăneni, are 

capacitatea tehnică şi operaţională de a 

rezolva problema deşeurilor menajere. 
Acest serviciu are în dotare o hala de 

cca 800mp prevazută cu benzi pentru 

sortarea deşeurilor şi presa pentru 

îmbalotarea acestora, o autospecială 
pentru colectare şi transport deşeuri şi 

un numar de 40 platforme de colectare 

colectivă a deşeurilor, fiecare punct 
prevăzut cu câte 3 Europubile de 1100 l.  

Pentru o bună funcţionare a fost 

stabilit şi un program de colectare a 

deşeurilor menajere pe sate după cum 
urmează : 

Răducăneni - luni –miercuri –vineri ;  

Bohotin – marţi –joi ; 

Bazga – luni – miercuri – vineri  

Isaiia – marţi – joi 

Roşu – marţi – joi 
Un lucru important de comunicat este faptul că persoanele care stau la distantă mare de punctele de 

colectare sau doresc să aibă propria pubelă de 100-200 l o pot achiziţiona de la magazinele specializate în 

comercializarea acestora. În zilele planificate pentru colecarea deşeurilor menajere, aceste pubele vor fi scoase la 
poartă, iar personalul angajat le va descarca. Daca aţi achiziţionat o astfel de pubelă, nu uitaţi să ne anunţaţi pentru 

a vă putea planifica în schiţa traseului maşinii.  

Persoanele care deţin păsări şi animale, vor depozita gunoiul de grajd doar pe terenurile proprietate 

personală. În caz contrar vor fi sancţionate cu amenzi cuprinse între 1000 şi 5000 lei conform HCL nr 23/2009. 
O rugăminte personală, pentru acele persoane cu simţ civic şi care doresc o comună curată să mă anunţe în 

cel mai scurt timp când sesizează cazuri de depozitare incorectă a deşeurilor menajere sau a gunoiului de grajd, 

distrugerea spaţiilor verzi şi a copacilor la numarul de telefon : 0727 823 250. 
 

    Cu deosebită stimă,  

 
Viceprimarul comunei Răducăneni, 

                                   Fechete Claudiu 
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Stimaţi cetăţeni, 

 

Am deosebita plăcere de a mă adresa iarăşi prin intermediul „Informaţiei Răducănenilor” cu 

privire la investiţiile ce se vor derula în cursul anului 2010 la noi în comună. 

Am deosebita satisfacţie de a termina 

lucrările la „Sistemul Ecologic de Gestionare 

Deşeuri Menajere” şi a pune în funcţiune maşina 

de transport gunoi, date despre funcţionarea 

serviciului veţi primi în cadrul acestei reviste de 

la viceprimarul comunei. 

Rugămintea mea către dumneavoastră 

este de a respecta indicaţiile scrise pe containere 

cu privire la selectarea deşeurilor, pentru a 

diminua costurile cu transportul şi selectarea 

acestor deşeuri. 

După cum aţi văzut se continuă reparaţiile 

prin pietruire a drumurilor săteşti, acestea fiind 

încetinite de împărţirea fondurilor pe trimestre de 

către Direcţia de Finanţe Iaşi, dar sper ca şi anul 

acesta să pietruim peste 20 km de drumuri în toate 

satele comunei.  

De asemenea anul acesta vom sprijini cu 

materiale de construcţii diverse lucrări la Biserica 

Ortodoxă Răducăneni, Biserica Ortodoxă Isaiia, 

Biserica Ortodoxă Bohotin şi Biserica Ortodoxă 

Trestiana. 

Vom continua lucrările la Liceul Teoretic „Lascăr Rosetti” Răducăneni şi vom oferi un ajutor şi 

pentru reparaţiile la Dispensarul 

Bohotin. 

În ceea ce priveşte 

iluminatul public, sper ca până 

la sfârşitul anului să rezolvăm 

problema procurării de lămpi şi 

împreună cu electricienii 

primăriei să finalizăm montarea 

pe toţi stâlpii a lămpilor de 

iluminat. 

 

PRIMAR, 

                                   Ing. Neculai Botezatu 

Parcul dendrologic 

Răducăneni 
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Dr. Roxana Poleac vă informează: 

Alimentaţia diversificată la bebeluşi - La ce vârstă începem diversificarea 
 

           Diversificarea alimentaţiei bebeluşilor se impune în jurul vârstei de 4 luni. 

După 4-5 luni, laptele, care a format până acum exclusiv alimentaţia bebeluşului, 
nu mai poate acoperi total nevoile sale nutritive. Astfel că devine obligatorie 

introducerea unor alimente mai consistente, care să vină cu un plus de vitamine, 

săruri minerale, fibre vegetale şi mai multe glucide şi lipide.  
Alimentaţia diversificată nu se recomandă înainte de această vârstă, deoarece 

funcţiile enzimatice intestinale nu sunt complet dezvoltate. Un alt motiv pentru care 

s-a hotărât ca această perioadă este cea potrivită pentru începerea respectivului tip 
de alimentaţie, este şi cel de ordin psihoeducativ, criteriu extrem de important 

pentru formarea deprinderilor alimentare ale copilului. Acesta constă în capacitatea 

bebeluşului de a accepta sau refuza produsul alimentar oferit. Evenimentul se 

produce odată cu dobândirea reflexelor de susţinere a capului, de control al mişcării gâtului şi de a sta în şezut 
sprijinit. 

           Principii ale alimentaţiei diversificate  - Ce trebuie să evităm? 

         Unii copii acceptă cu greu alte alimente în afara laptelui, de aceea se recomandă: 
        - introducerea treptată a oricărui aliment. La început în cantităţi mici, care cresc apoi progresiv, în funcţie de 

toleranţa digestivă a copilului, care trebuie urmărită cu mare atenţie.  

        - alegerea şi introducerea de noi alimente se face la sugarul aflat în perfectă stare de sănătate, având funcţiile 

digestive echilibrate.  
        - administrarea se face numai cu linguriţa. Se începe cu 5-10 g înaintea mesei obişnuite cu lapte, masa care 

descreşte proporţional până la înlocuirea sa, pe parcursul a 6-7 zile.  

        - nu se introduc în acelaşi timp două sau mai multe alimente noi.  
        - să nu se înceapă diversificarea în zilele extrem de călduroase.  

        - dacă apar tulburări digestive se revine la alimentaţia de dinaintea îmbolnăvirii, diversificarea reluându-se 

după însănătoşire.  
       - în cazul în care bebeluşul refuză alimentul nou introdus, chiar şi după mai multe încercări, se renunţă pentru o 

perioadă la administrarea lui, după care se reia în timp.       Introducerea unor alimente noi şi administrarea lor cu 

regularitate, determină sugarul să-şi reducă progresiv nevoia de lapte de mamă, însă întărcarea e bine să fie făcută 

cât mai aproape de vârsta de un an, dar în nici un caz înainte de patru luni. 
         Principalele elemente ce nu trebuie să lipsească din alimentaţia diversificată a bebeluşului: Înainte de 

introducerea alimentelor solide, alte alimente în afara laptelui, pot fi sucul de fructe şi supa de legume strecurată. 

Sucul de mere, piersici, lămâi sau portocale poate fi introdus chiar începând cu vârsta de 6 săptămâni, în cantităţi 
progresive. Se începe cu 30 ml până la 3 luni şi jumătate, continuându-se cu 50-60 ml după această vârstă. Atenţie! 

Nu înlocuieşte o masă. Este în schimb foarte important pentru aportul de vitamine. 

 Există o anumită ordine de introducere a alimentelor solide. Se recomandă în general, să se înceapă cu 
vegetale, făinoase, apoi să se introducă fructele, carnea de vacă, brânza, gălbenuşul de ou, iaurtul cu biscuiţi, ficatul 

de pasăre etc. 

         Legumele, zarzavaturile şi fructele -  Ele nu au un foarte mare aport energetic, fiind sărace în proteine, lipide 

şi cu un conţinut variabil de glucide, dar sunt bogate în săruri minerale, calciu, fosfor, potasiu şi fier, în combinaţii 
usor asimilabile în organism. Conţin cantităţi importante de vitamina C, vitamine din complexul B, vitamina E, 

vitamina A sub formă de provitamină (caroten) şi aşa numitele substanţe de lest celuloză şi pectine. Ele nu se 

digeră, dar au un rol important în formarea bolului fecal. Conţinutul de celuloză poate fi iritant pentru mucoasa 
digestivă a sugarului, de aceea se dau la început sub formă de sucuri, apoi sub formă de supă de zarzavat, piureuri 

de fructe şi zarzavaturi fin pisate. 

         La 2-3 luni sunt recomandate sucul de morcovi, de mere, cel de portocale sau lamâie. După 4 luni se 

introduce şi pulpa de fruct, pasată bine, fără coajă.  Se poate da şi în amestec cu biscuiţi. Începând cu luna a patra, 
bebeluşul poate să mănânce şi piersici. Coacăzele, afinele, agrişele, pasate foarte bine, se pot da din luna a cincea, 

având un bun efect antidiareic. Sucul de roşii, de struguri, pulpa de roşii şi chiar vişinele se pot administra de la 5 

luni jumate. 
Căpşunele, zmeura şi fragile se pot da din luna a şasea, dar cu rezerve deoarece ele pot crea alergii. Bananele se pot 

da după luna a cincea, a şasea (pulpa diluată în ceai), strugurii şi caisele după luna a noua, iar gutuile, sub formă de 

compot şi pasate, după luna a 10-a, cu un bun efect antidiareic. 
Nu se dau sugarului linte, varză si fasole boabe! 

                                                                     (va urma). 
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1 IUNIE- ZIUA INTERNAŢIONALĂ A COPILULUI 
 

 CE ESTE COPILĂRIA? Copilăria-i o rază de soare,/ E primul şi cel din urmă cuvânt, E ţesută-n 

aur şi-n mărgaritare. Copilăria-i o adiere de vânt! 

              Ziua de 1 iunie - Ziua Internatională a Copilului este un eveniment care se sărbătoreşte peste tot 

în lume dar în zile diferite. 1 Iunie este recunoscută ca Ziua Internationala a Copilului în Romania, dar în 

alte ţări. Ziua Internatională a Copilului a fost sărbătorită pentru prima oară în lume în Octombrie 1953. 

Ideea de a avea o zi internationala i-a venit lui Rubab Mansoor elev în clasa a 8-a şi a fost acceptată şi 

adoptata de către Adunarea Generală a Natiunilor Unite în anul 1954. Nu este foarte clar de ce 1 Iunie a 

fost aleasă în cele din urma ca Ziua Copilului: una dintre teorii sustine că, consulul general chinez din San 

Francisco, SUA, a organizat o mică adunare a copiilor 

chinezi orfani pentru a sărbători Festivalul Dragonului 

în 1925, celebrarea având loc pe 1 iunie în acel an, fapt 

ce a coincis şi cu conferinţa ţinută la Geneva. 

   1 iunie- Ziua Copilului - este ziua în care se 

celebrează miracolul naşterii, miracolul purităţii dar şi 

întoarcerea la inocenţă. Nu există limite de vârstă când 

vine vorba de a sărbători Ziua Copilului. Oricare dintre 

noi, pitic sau voinic, are voie să se simtă copil… şi 

chiar este necesar ca macar o data pe an să lăsăm în 

urma problemele de zi cu zi care, să zâmbim curat, să 

ne aducem aminte de părinţi şi să simţim că ludicul 

infloreste in inimile noastre. 

   COPILUL  este simbol al bucuriei, primăverii, 

florilor, el ne încântă şi fascinează prin farmec şi prospeţime, prin inocenţa, candoarea, dorinţa şi 

capacitatea de a explora şi crea prin naturaletea şi firescul comportamentului său, ne schimbă viziunea 

asupra lumii, ne poartă în lumea basmului, povestilor, legendei, în LUMEA COPILARIEI! 

 COPILUL este triumful vietii, al ratiunii si dragostei pure dintre doua fiinte iubitoare. 

 COPILARIA este un adevarat mit al reinnoirii, este cea mai frumoasa etapa a vietii omului pe pământ. 

COPILUL ne luminează permanent sufletul, ne dă speranţe si noi bucurii în viaţă, fiind cel mai generos 

exemplu pentru noi adultii. La el supărările durează puţin, egoismul nici nu există iar bunătatea e la rang 

de mare putere. 

  Prin gingaşia lor copiii sunt usor de iubit. Nu poţi să nu-i iubesti! Calitatea sufletului copilului este 

nealterată. Sinceritatea şi puritatea lui ne impresionează. Voia bună, surâsul gingaş al copiilor sădeşte în 

noi speranţa de mai bine.  

 Copiii au felul lor de a vedea lumea şi sunt singurii cărora nu le este frică de viitor. Işi zidesc 

fericirea pe visuri iar povestile în care binele învinge răul fac parte din realitatea lor.Toate gândurile 

măreţe, toate invenţiile cu adevărat importante au izvorât din sufletul unui copil care a visat să-şi 

depăşească condiţia şi să impresioneze lumea demonstrând astfel că evolutia societatii depinde de ambitia 

visului unui copil. Ziua copilului este un prilej de a sărbători copilăria, de a oferi sprijin copiilor, de a 

inspira comunitatea şi familia noastră, de a aprecia şi iubi copiii şi de ce nu de a-i pregăti pentru un viitor 

sănătos, fericit şi plin de succese. Fiecare dintre noi ar trebui să îşi mai păstreze un gram din inocenţa 

copilăriei pentru că în momentul în care nu mai suntem copii, am încetat să mai visăm, să mai sperăm şi 

am devenit nişte oameni răi, mincinoşi, avari.   Aţi văzut cât de frumos zâmbeşte un copil cu chipul lui de 

înger ? Sau când un copil se uită cu ochişorii lui mari la tine şi parcă ar vrea să îţi spună multe doar că nu 

reuşeşte. Opriţi-vă puţin în loc şi încercaţi să vă aduceţi aminte de clipele frumoase din copilărie, încercaţi 

să preţuiţi mai mult ceea ce aveţi. Haideţi să încercăm pentru o zi măcar,  să citim o poveste, să ne jucăm, 

să culegem flori … haideti să încercăm să fim mai buni să redevenim copii.           

LA MULTI ANI tuturor copiilor. Să aveti o copilărie frumoasă, plină de bucurii si voie  bună!  

Viata noastra ar fi pustie fără voi,întunecată fără lumina din ochii voştri, tristă fără zâmbetul vostru, iar 

soarele şi luna nu ar mai străluci la fel fara voi, dragii nostri copii...mai mici sau mai mari !!!  

   LA MULTI ANI COPILE DRAG DIN ROMANIA SI DIN TOATA LUMEA! 

                                              Luminiţa LUPU,Primăria Răducăneni 
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SĂPTĂMÂNA NAŢIONALĂ A VOLUNTARIATULUI  LA RĂDUCĂNENI 

(19-25 APRILIE 2010) 
 

                                                          ,,Micii voluntari-sprijin pentru cei sărmani’’ 
 

     Biblioteca Comunală Raducăneni, 

reprezentată prin bibliotecar: Irina Bulai în 

parteneriat cu    

Liceul ,, L.Rosetti” Răducăneni, respectiv 

clasele a III-a A, învăţător: Gabriela Baltianu şi 

a III-a C, învătător: Magdalena Roca, a 

organizat vineri 23 aprilie, ora10, activitatea de 

voluntariat: ,,Micii voluntari-sprijin pentru cei 

sărmani”. Activitatea a avut loc la Unitatea de 

Asistenţa Medico-Sanitară, Răducăneni.  

     Elevii, cadrele didactice şi 

bibliotecarul, au reuşit să strângă o sumă de 

bani din care s-au achiziţionat: pantaloni de 

treining, şlapi, şosete, prosoape, săpun, pastă de 

dinti si periuţe şi diferite dulciuri. Aceştia au 

contribuit şi cu donaţii proprii constând în haine .  

     Pentru a descreţi puţin frunţile bătrânilor, copiii au susţinut un mic program artistic. Pe lânga 

poezii şi cântecele au pregătit şi o piesă de teatru cu titlul: ,,Tinereţe fără să… înveţe şi viaţă fără… de 

carte” prezentată de micii actori, după care, fiecare dintre asistaţi a primit un mic cadou. 

     Am fost primiţi cu caldură de către Dl.director Daniel Tofan, Dl. Doctor  Ioan Munteanu, D-

şoara Alina Frunză asistent social, D-na contabil Angelica Jora ,  asistenta şef D-na Filareta Taragan, D-

nele asistentele medicale, infirmiere, precum şi de acele suflete nevoiaşe aflate în suferinţă.  

     Toată lumea poate fi minunată…pentru că toată lumea poate servi cuiva. Nu trebuie sa ai 

facultate ca să poţi să faci asta. Ai nevoie doar de o inimă plină de bunăvointă, un suflet plin de 

iubire…Mulţi dintre noi definesc acţiunile caritabile însă puţini le săvârşesc. Iar cel mai trist este că 

atunci când le săvârşim ne dăm seama cât de norocoşi suntem că avem o viaţă normală.  

     Organizatorii, mulţumesc tuturor celor care au contribuit la buna desfaşurare a acestei activităţi 

respectiv: părinţilor, copiilor, Dl. Primar al Primariei Răducăneni, Voluntariat.ro. 

     Vom încerca să continuăm acest 

proiect de caritate şi cu siguranţă vom 

reuşi. 

      Pentru că acţiunea noastră nu a 

fost cunoscută de toţi  raducănenenii, 

invităm pe cei cu ,, inima  mare” să facă 

donaţii.   Pentru informaţii suplimentare 

contactaţi bibliotecarul. 

      

IMPLICĂ-TE! FII VOLUNTAR! 

    ,,Sănătatea nu este totul, dar 

fară sănătate, totul este nimic” 

    ,, Ce-a mai bună metodă de a-i 

face pe oameni mai buni - este să încerci 

să-i faci fericiţi” 

    ,,Dacă aşteptăm sa trăim o lume 

mai bună trebuie să constribuim la 

crearea ei. Pentru a fi schimbarea care ne-o dorim în lume.’’  

     

                                             Bibliotecar,  Bulai Irina, Biblioteca comunală Răducăneni. 
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Măsuri de combatere la tomate 
 

 

 

Tomatele sunt atacate de un număr foarte mare de agenţi fitopatogeni şi de sute de mii de 

indivizi ai unei specii patogene. Ca urmare a infecţiei plantele sunt prejudiciate, nereuşind să 

crească bine şi să  producă recolte apreciabile. În ultimii ani se observă o creştere însemnată a 

rezervei biologice a agenţilor patogeni care afectează cultura tomatelor, influenţată de 

nerespectarea măsurilor culturale şi neaplicarea corectă şi la timp a tratamentelor fitosanitare. 

Una dintre cele mai păgubitoare boli la tomate este Mana tomatelor, produsă de agentul 

fitopatogen Phytophthora infestans care în anumite condiţii poate produce pagube care duc până 

la compromiterea totală a 

culturii. Boala apare pe 

tulpini, frunze şi fructe şi 

este influenţată de 

umiditatea ridicată din 

sol şi aer, de temperaturi 

de peste 20 grade C şi  de 

desitatea mare la 

plantare. 

Ca metode de 

combatere a manei 

tomatelor trebuie aplicate 

o serie de măsuri 

agrofitotehnice cu un rol 

deosebit în limitarea 

atacului. Este vorba de 

strângerea şi arderea sau 

îngroparea în locuri 

speciale a resturilor 

vegetale bolnave, arături adânci înainte de înfiinţarea culturii, distrugerea buruienilor, fertilizarea 

raţională, irigarea prin picurare. În spaţiile protejate se vor evita densitatea mare a plantelor, 

irigarea excedentară. 

Se recomandă aplicarea unui asolament raţional; se va evita cultivarea tomatelor în 

vecinătatea cartofilor, deoarece boala trece uşor e la aceştia la tomate, se va evita recoltarea 

seminţelor din fructele atacate. Culturilor de tomate  li se vor administra îngrăşăminte minerale, 

în special doze mari de potasiu, care intensifică rezistenţa plantelor la agenţii patogeni. Acolo 

unde mana se manifestă cu regularitate tratamentele chimice sunt o necesitate. Fiind o gamă largă 

de produse chimice anti-mană se recomandă alegerea substanţei de combatere în funcţie de 

sensibilitatea soiurilor, de biologia patogenului, condiţiile meteorologice şi faze fenologice. 

În câmp, dar mai ales în solarii se vor face tratamente, ţinând însă cont de timpul de pauză 

recomandat pentru fiecare produs şi de asigurarea alternanţei produselor pentru protecţia 

plantelor. Tratamentele se pot executa cu: Ridomil Gold 68 WG-250g%(2,5 Kg/Ha); Dihtane M 

45 – 2Kg/Ha; Novozir MN 80 – 0,2 %; Captomat 50 PU – 0,2 %; Shavit 72 WDG – 0,2 %; 

Champion 50 WP – 0,3 % sau alte substanţe omologate. 

Tratamentele se vor repeta de mai multe ori, în funcţie de condiţiile climatice, la intervale 

mai scurte (7-8 zile). 

  

 

                        A consemnat, ing. Laura Bişog 



8 

 

                                                   
           Rezultatele etapei a XXIV-a la Liga a IV-a din 9 mai 2010 
 

Rapid Dumesti Gloria Bălţaţi 2 - 0 

Podgoria Cotnari Helios Tomesti 1 – 3 

Viitorul Hirlau Foresta Ciurea 3 – 1 

Viitorul Belcesti ASTRA Raducaneni 1 – 2 

Viitorul Lungani Unirea Mircesti 4 – 1 

Stejarul Sineşti MEGA Pascani 3 – 0 

Unirea Ruginoasa  ROMWATT Harmanesti 0 – 0 

Unirea Popricani Viitorul Tg. Frumos 3 – 0 

 

1. RAPID DUMEŞTI            23              91-15         67 puncte 

2. FORESTA CIUREA          23              49-31          45 puncte          Ultimile rezultate: 
3. MEGA PAŞCANI             23              63-39         43 puncte       ASTRA – UNIREA Popricani 
8 - 1 

4. GLORIA BĂLŢAŢI           23              52-29         41 puncte     Unirea Ruginoasa – ASTRA 
0-1 

5. STEJARUL SINEŞTI        23              46-27         38 puncte 

6. ASTRA RĂDUCĂNENI       23              52-44         38 puncte 

7. VIITORUL HÂRLAU         23              37-37         38 puncte 

8. VIITORUL BELCEŞTI        23             46-38         33 puncte 

9. UNIREA RUGINOASA       23              33-36         32 puncte 

10. OLIMPIA POPRICANI       23              24-45         31 puncte 

11. VIITORUL TG. FRUMOS    23              28-46         24 puncte 

12. VIITORUL LUNGANI         23             42-51         24 puncte 

13. UNIREA MIRCEŞTI          23              47-66         23 puncte 

14. PODGORIA COTNARI        23              25-63         17 puncte 

15. ROMWATT HĂRMĂNEŞTI   23              23-49        15 puncte 

16. HELIOS TOMEŞTI            23              17-43       15 puncte 

             

       Echipa de pe primul loc va participa 

la un baraj de promovare in Liga a III-a, 

baraj care se va disputa intr-o singura 

manşa pe teren neutru, in timp ce 

formaţiile clasate pe ultimele trei locuri 

la finalul sezonului vor retrograda in 

Liga a V-a.  

             A consemnat, Adrian Augustin 

 
 

http://iasisport.gsp.ro/stiri/6088/rezultatele-etapei-a-xvii-a-la-liga-a-iv-a.htm##

