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Surprize de 1 IUNIE pentru copiii comunei
Zarvã mare sâmbãtã, 1 iunie, în
zonele centrale din Racoviþa ºi
Sebeºu de Sus. Atât de mare încât,
pânã nu vedeai despre ce e vorba,
puteai crede foarte uºor cã e vorba
despre un incident nefericit.
cuºtile cu obstacole sau bile, au
fost extrem de aglomerate în cele
câteva ore cât au fost montate,
bucuria ºi satisfacþia celor câteva
sute de copii fiind greu de descris
în cuvinte.
La lãsatul serii, când a fost
nevoie ca locurile de joacã sã fie
demontate, mulþi dintre copii au
fost convinºi cu greu sã plece
spre case, promisiunea celor
mari cã asemenea surprize vor
fi repetate cât de curând atenuând
puþin din tristeþea generalã
instalatã.

rosu galben albastru negru

Dar, din fericire, n-a fost deloc
vorba despre aºa ceva, "zumzãiala" datorându-se în exclusivitate celor mai mici cetãþeni,
care au venit sã se bucure de
surpriza fãcutã cu prilejul zilei lor,
de primarul Simion Olariu.
Jumãtate de zi, toþi copiii dornici
au putut sã se joace în voie,
gratuit, la cele trei locuri de joacã
gonflabile amplasate în faþa
Cãminului Cultural (la Racoviþa)
`i în imediata apropiere a
Bisericii Ortodoxe (la Sebeºu de
Sus). Atât toboganul uriaº cât ºi

Echipa de fotbal a AS Racoviþa la
final de campionat
Echipa de fotbal a AS
Racoviþa, pregãtitã de
Alexandru Armenciu, a încheiat
ediþia de campionat 2012- 2013
a Ligii a V-a pe locul 4 al
clasamentului, cu cinci locuri
mai sus faþã de ediþia
anterioarã. Astfel, la numai doi
ani de la înfiinþarea echipei,
fotbaliºtii legitimaþi la AS
Racoviþa dovedesc cã încep,
încet-încet, sã devinã o echipã
în adevãratul sens al cuvântului
ºi sã creascã în valoare de la
un meci la altul. Pe lângã efortul
depus de fiecare dintre jucãtorii
echipei, vreau sã mulþumesc
pentru sprijinul acordat
acesteia de primarul Simion
Olariu ºi viceprimarul Caudiu
Trifu, de Cornel Balea, ºi de
cei ce au asigurat asistenþa Bucur. De asemenea, vreau sã alãturi de noi, precum ºi deplasare.
Preºedinte AS Racoviþa,
medicalã la meciurile de acasã mai mulþumesc tuturor celor ce spectatorilor ce au asistat la
Lucian Gerea
ale echipei: Simona ºi Simi au fost, într-un fel sau altul, meciurile echipei, acasã sau în

ANUNÞ IMPOR
TANT
IMPORT
Cetãþenii comunei Racoviþa ce deþin imobile situate pe
strãzile aflate în proces de reabilitare, sau care urmeazã sã
fie modernizate, sunt rugaþi sã-ºi verifice sau sã-ºi repare
branºamentele la reþelele de alimentare cu apã potabilã, gaz
metan sau canalizare, astfel încât lucrãrile la strãzi sã se poatã
desfãºura normal.
Reamintim cã, dupã lucrãrile de modernizare, nu se va mai
permite efectuarea niciunei intervenþii la reþelele de utilitãþi în
urma cãrora va fi deteriorat stratul asfaltic.
Primãria Racoviþa

Suntem ºi pe Facebook!
De câteva sãptãmâni, Jurnalul de Racoviþa, publicaþia tuturor
celor ce locuiesc sau iubesc Racoviþa ºi Sebeºu de Sus, este
ºi pe Facebook. Utilizatorii internetului, ce doresc sã ne devinã
prieteni în aceastã reþea de socializare, trebuie sã ne caute dupã
numele Jurnalul de Racovita. Contul nostru poate fi accesat la
adresa www.facebook.com/deracovita.jurnalul. Ne dorim sã fim
cât mai mulþi, sã ne putem împãrtãºi unii altora bucuriile ºi
necazurile.
ATENÞIE!
Orice utilizator ce va posta mesaje folosind un limbaj
neadecvat, licenþios, va fi eliminat imediat din lista de prieteni!
Ne
puteþi
scrie
pe
adresa
de
e-mail:
deracovita.jurnalul@facebook.com,
sau
la
jurnalulderacovita@gmail.com. Nu uitaþi sã vã semnaþi cu
numele ºi adresa corectã!
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Prof. Liviu Mânduc - une înaintaº de excepþie
În semn de respect ºi preþuire pentru
activitatea sa deosebitã, recent, primarul
Simion Olariu, în baza unei solicitãri a
Universitãþii Tehnice din Cluj Napoca, a
propus Consiliului Local al comunei
Racoviþa adoptarea unei hotãrâri prin
care va decerna, post mortem, titlul de
"Cetãþean de Onoare" profesorului Liviu
Mânduc.
Având în vedere iniþiativa universitãþii
clujene de a ridica un bust al prof. Liviu
Mânduc, care va fi expus în holul principal
al Facultãþii de Electrotehnicã, primarul
Simion Olariu, face un apel cãtre toþi
cetãþenii comunei sau persoanele juridice,
cu posibilitãþi financiare, sã contribuie cu
donaþii în scopul sprijinirii acestui demers,
având în vedere refuzul Consiliului Local
Racoviþa de a aproba alocarea sumei de
2000 lei în acest scop. Cei ce pot
rãspunde acestui apel, în semn de
recunoºtinþã ºi apreciere pentru
înaintaºul lor, se pot adresa primarului
Simion Olariu.
Pentru ca fiecare cetãþean al comunei

sã ºtie cine a fost Liviu Mânduc ºi care
au fost meritele sale, red[m mai jos o
biografie a acestuia realizatã de prof. dr.
ing. Radu Munteanu, rectorul Universitãþii
Tehnice din Cluj-Napoca.
Liviu Mãnduc s-a nãscut la Viºtea de
Sus, în þinutul Fãgãraºului, la 15
septembrie 1909. (Tatãl sãu, Ioan
Mãnduc, nãscut în localitatea Sebeºu de
Sus, ce aparþine de comuna Racoviþa, a
fost directorul ºcolii primare din comunã
în ultimii ani de serviciu.)
Urmeazã ºcoala elementarã în
comuna Racoviþa (Sibiu), iar între 19191927, este elev al Liceului "Gheorghe
Lazãr" din Sibiu. Apoi, atras de ºtiinþele
exacte, se înscrie la Facultatea de
Mecanicã ºi Electricitate din cadrul
Politehnicii "Regele Carol al II-lea" din
Bucureºti, unde, în 1940, obþine diploma
de inginer universitar electrician. Se
angajeazã apoi ca inginer (ºef de
serviciu) la uzinele de armament de la
Mârºa (Sibiu), iar din 1943, se aflã pe
front, trãind anii de prizonierat pânã la

Atenþie la alimentaþie!
Având în vedere atribuþiile ºi responsabilitãþile operatorilor economici cu
activitate în domeniul alimentaþiei publice,
a prevederilor legislaþiei privind siguranþa
lanþului alimentar, precum ºi riscul pe care
îl prezintã, pentru sãnãtatea publicã,
prepararea ºi servirea hranei în special în
perioada sezonului estival, sau cu ocazia
organizãrii de evenimente culturale, sau
mese festive (nunti, botezuri, onomastici
etc), pentru prevenirea declanºãrii unor
episoade de toxiinfectii alimentare datorate
unor factori favorizanþi, Conducerea
Direcþiei Sanitare Veterinare ºi pentru
Siguranþa Alimentelor Sibiu, atenþioneazã
administratorii acestor obiective (restaurante, cantine, cofetãrii, patiserii, unitãþi de
tip fass-food, pitzerii, etc), sã acorde atenþie
sporitã regulilor specifice acestei perioade.
Astfel, referitor la aspectele generale ale
obiectivului, sunt obligatorii urmãtoarele:
- sã existe documentul de inregistrare

sanitarã veterinarã în conformitate cu
prevederile Ordinului Preºedintelui
A.N.S.V.S.A nr. 111/2008;
- sã respecte condiþiile generale de
igienã, conform prevederilor Regulamentului C.E.nr. 852/2004, referitoare la
construcþie ºi dotare a obiectivului;
- sã existe echipamente de protecþie
sanitarã pentru personalul care
manipuleazã produsele de origine animalã
ºi nonanimalã, sau care preparã mâncarea,
precum ºi existenþa documentelor din care
sã rezulte starea de sãnãtate a acestora;
- sã se asigure sursa de apã potabilã
care sã fie utilizatã atât la prepararea
mâncãrurilor cât ºi la menþinerea stãrii de
igienã ºi curãþenie a personalului ºi a
utilitãþilor;
- efectuarea acþiunilor de dezinfecþie a
spaþiilor tehnologice, a utilajelor ºi
ustensilelor folosite, protejarea spaþiilor ºi
a alimentelor de insecte ºi rozãtoare prin

sfârºitul rãzboiului.
Revenit în þarã, îl regãsim ca inginer
ºef la SETA SA Sibiu în 1947, apoi
ocupând aceeaºi funcþie la IRE Sibiu ºi
Cluj (1948), dupã care lucreazã tot ca
inginer ºef la Electromontaj Bucureºti.
În perioada 1951-1953, devine
ministru adjunct ºi Director general al
energiei electrice în cadrul Ministerului
Energiei Electrice ºi Electrotehnicii. Între
1954-1957, inginerul Liviu Mãnduc
îndeplineºte calitatea de expert ºi ºef al
delegaþiei Romaniei la CEE în cadrul
Comisiei Economice pentru Europa, de
pe lânga ONU, la Geneva. Între 19511960 lucreazã ºi în cadrul Comisiei
guvernamentale pentru electrificarea
României, iar în1970 face parte din
Comisia de Stat pentru analiza
Sistemului Energetic Naþional.
Activitatea sa profesionalã complexã
este legatã ºi de perioada 1953-1957,
când conduce Electromontaj Cluj, dupã
care devine director IRE Cluj (19571962), funcþie pe care o pãrãseºte

pentru cea de profesor la Institutul
Politehnic din Cluj, în 1962, cu intenþia
de a fonda o facultate de profil electric.
Studiul consecvent ºi atracþia pentru
electrotehnicã a fost pentru profesorul
Mãnduc balustrada tinereþii, urcând, pe
merit ºi performanþã intelectualã,
treptele carierei sale.
Este singurul profesor din Universitatea Tehnicã care a îndeplinit funcþia
de decan la douã facultãþi, la Mecanicã
(1963-1964) ºi Electrotehnicã (19641972).
În cadrul Facultãþii de Electrotehnicã
a fost titularul disciplinei de "Producerea,
transportul ºi distribuþia energiei electrice"
cãreia i-a servit o viaþã, lãsând în urma
sa lucrãri ºi cursuri apreciate.
Profesorul Liviu Mãnduc a avut un înþelege realitatea, cât ºi din puterea sa
merit primordial la înfiinþarea Facultãþii de de a o schimba în mai bine.
Prof.dr
.ing.Radu Munteanu,
Prof.dr.ing.Radu
Electrotehnicã. Prin efortul sau de a ctitori
Rectorul Universitãþii Tehnice
învãþãmântul electrotehnic, profesorul
din Cluj-Napoca
Mãnduc ne-a ajutat sã înþelegem mai
Membru al Academiei de
bine cã adevãrata esenþã a omului rezidã
ªtiin
þe Tehnice din România
ªtiinþe
din capacitatea sa de a reflecta, de a

mãsuri specifice.
Cu referire la materile prime:
- sã dovedeascã, prin documente,
calitatea ºi salubritatea materilor prime,
precum ºi faptul cã au fost achiziþionate
din unitãþi autorizate sau înregistrate
sanitar veterinar ºi pentru siguranþa
alimentelor ºi respectã programul de
autocontrol prin afuirea de probe la
laboratorul D.S.V.S.A Sibiu;
- sã pãstreze materile prime, în special
al celor care necesitã condiþii deosebite de
temperaturã, congelare sau refrigerare
(carne, peºte, produse lactate, ouã etc)
în spaþii specifice, pentru a se prevenii
deprecierea lor;
- sã þinã la zi evidenþele ºi a
înregistrãrile, privind intrãrile de materii
prime în care sã fie înscrise furnizorul,
categoria produsului, data recepþionãrii,
cantitatea, termenul de valabilitate, precum
ºi celelalte date pentru stabilirea trasabilitaþii.
Cu referire la manipularea, prepararea,
expunerea ºi servirea alimentelor:
- respectarea condiþiilor de igienã,
respectiv, spãlarea mâinilor înainte de

inceperea activitãþii ºi a ustensilelor în
timpul lucrului, evacuarea rapidã a
deºeurilor ºi subproduselor rezultate ºi
depozitarea acestora astfel incât sã nu
constituie o sursã de contaminare;
- curãþarea ºi igienizarea periodicã a
spaþiilor unde au fost manipulate ºi
preparate produsele alimentare;
- utilizarea numai a ustensilelor de lucru
care pot fi curãþate sau igienizate
corespunzator (blaturi de plastic, cuþite de
inox, tãvi de inox etc).
Cu referire la produsele finite:
- expunerea spre consum a alimentelor
trebuie sã fie facutã astfel încât sã fie evitat
orice risc de contaminare ºi depreciere a
acestora;
- servirea alimentelor sã se realizeze
numai în recipienþi igienizaþi corespunzator
sau în recipienþi de unicã folosinþã;
- alimentele sã fie ambalate sau
preambalate în cazul în care acestea nu
sunt destinate consumului la faþa locului
(pentru activitate de catering, sau hranã
rece pentru perioada organizãrii de
drumeþii);

APIA VÃ INFORMEAZÃ

Important pentru beneficiarii “Schemei de ajutor specific acordat
producãtorilor de lapte ºi de carne de vitã din zonele defavorizate"
Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie pentru
Agriculturã (APIA) informeazã potenþialii
beneficiari cã, pânã la data de 15 iulie 2013
se depun cererile de platã aferente anului
2013, în cadrul “Schemei de ajutor specific
acordat producãtorilor de lapte ºi de carne
de vitã din zonele defavorizate”, finanþatã
din Fondul European de Garantare Agricolã
(FEGA).
De acest sprijin comunitar pot beneficia
crescãtorii de vaci de lapte ºi/sau de bivoliþe
de lapte ºi/sau de taurine din rase de carne
ºi/sau metiºii cu rase de carne.
Solicitanþii trebuie sã depunã o cerere per
beneficiar pentru toate exploataþiile deþinute
(cu cod de exploataþie înregistrat în RNE
al ANSVSA), la centrul judeþean APIA pe a
cãrui raza teritorialã se aflã exploataþia cu
cel mai mare numãr de animale.
Condiþii de acordare generale:
- exploataþiile sunt localizate în zonele
defavorizate din România, identificate în
Anexa 4A la Programul Naþional de
Dezvoltare Ruralã PNDR 2007 – 2013;
- bovinele din exploataþiile pentru care
beneficiarul solicitã ajutor specific sunt
identificate ºi înregistrate în Registrul
Naþional al Exploataþiilor – RNE;
- deþin registrul individual al exploataþiei,
actualizat în conformitate cu prevederile
Regulamentului (UE) nr. 1760/2000;
- bovinele din exploataþie sunt cuprinse
în Programul acþiunilor de supraveghere,
prevenire, control ºi eradicare a bolilor la
animale, a celor transmisibile de la animale
la om, protecþia animalelor ºi protecþia
mediului, de identificare ºi înregistrare a
bovinelor, suinelor, ovinelor ºi caprinelor, iar
acþiunile prevãzute sunt efectuate la zi.
Condiþiile de acordare specifice fiecãrei
categorii de animale:

- beneficiarii sunt înregistraþi în sistemul
de administrare a cotelor de lapte al
Serviciului de Administrare a Cotelor de
Lapte din cadrul Agenþiei de Plãþi ºi
Intervenþie pentru Agriculturã cu cotã de
lapte pentru livrãri ºi/sau vânzãri directe;
Pentru vacile de lapte:
- solicitã ajutor specific pentru un numãr
cuprins între douã ºi 15 capete vaci de lapte
inclusiv, pe beneficiar;
- vacile de lapte pentru care se solicitã
ajutor specific trebuie menþinute pe o
perioadã de reþinere de 6 luni de la data
limitã de depunere a cererilor (16.07.2013
- 15.01.2014), la adresa exploataþiei/locaþiei
menþionatã în cerere;
- vacile de lapte pentru care se va solicita
ajutorul specific au cel puþin un produs (viþel)
identificat ºi înregistrat în RNE pânã la
termenul limitã de depunere al cererilor.
Ajutorul specific pentru vaci de lapte se
acordã anual.
- solicitã ajutor specific pentru un efectiv
de maxim 50 capete bivoliþe de lapte, pe
beneficiar.
Pentru bivoliþe de lapte:
- bivoliþele de lapte pentru care se solicitã
ajutor specific trebuie menþinute pe o
perioadã de reþinere de 6 luni de la data
limitã de depunere a cererilor (16.07.2013
- 15.01.2014) la adresa exploataþiei/locaþiei
menþionatã în cerere;
- bivoliþele de lapte pentru care se va
solicita ajutorul specific au cel puþin un
produs (viþel) identificat ºi înregistrat în RNE
pâna la termenul limitã de depunere al
cereilor. Ajutorul specific pentru bivoliþe de
lapte se acordã anual.
- solicitã ajutor specific pentru un efectiv
total de animale de maxim 90 capete pe
beneficiar.

Categoriile de taurine sunt:
Pentru taurine din rase de carne ( vaci
din rase de carne care nu au beneficiat de
ajutor specific pentru categoria vaci de lapte,
vaci metise cu rase de carne care nu au
beneficiat de ajutor specific pentru categoria
vaci de lapte, tineret mascul ºi/sau femel
din rase de carne ºi/sau metiºi cu rase de
carne, tauri din rasã de carne):
- deþin documente oficiale care atestã
rasa de carne/metiºii din rasele de carne;
- deþin documente care atestã ieºirile din
efectiv, dupã caz;
- animalele pentru care se solicitã ajutor
specific trebuie sã fie deþinute de beneficiar
cel puþin o perioadã de 8 luni de la data
intrãrii în exploataþia acestora ºi pânã în
momentul ieºirii/pânã la data depunerii
cererii, dupã caz (pentru taurinele de carne
existente în exploataþie la data depunerii);
- cererea va fi vizatã de cãtre Agenþia
Naþionalã pentru Ameliorare ºi Reproducþie
în Zootehnie, prin structurile sale teritoriale,
pentru certificarea raselor de carne ºi metiºii
acestora, prin verificarea datelor din
certificatele de origine, buletinele de
însãmânþãri artificiale/adeverinþele de montã
naturalã Verificãrile vor fi fãcute conform
manualului de procedurã elaborat de
Agenþia Naþionalã pentru Ameliorare ºi
Reproducþie în Zootehnie ºi aprobat de
M.A.D.R.
Ajutorul specific pentru taurine
din rase de carne se acordã:
- anual, pentru vaci din rase de carne ºi
pentru vaci metise cu rase de carne;
- o singurã datã, pentru categoria de
vârstã a animalului, pentru tineretul mascul
ºi/sau femel care are vârsta de maximum
25 de luni la data ieºirii din exploataþie
cuprinsã în perioada 1 august a anului

calendaristic precedent – 15 iulie a anului
în care se solicitã ajutorul specific, respectiv
maxim 25 de luni la data de 15 iulie a anului
în care se solicitã ajutorul specific, pentru
tineretul existent în exploataþie;
- o singurã datã în viaþã, pentru taurii din
rase de carne din specia taurine.
Nerespectarea condiþiilor de eligibilitate
mai sus menþionate precum ºi nerespectarea cerin\elor legale în materie de
gestionare (SMR) privind mediul, identificarea ºi înregistrarea animalelor în cadrul
schemelor ºi mãsurilor de sprijin pentru
agricultori în România poate atrage, dupã
caz, reducerea/excluderea de la platã,
respectiv penalitãþi/sancþiuni multianuale, în
conformitate cu OMADR nr. 174/2013.
APIA pune la dispoziþia beneficiarilor
cereri pretipãrite cu efectivul de animale
pentru fiecare categorie înscris în RNE.
Cererea, pentru a putea fi depusã, trebuie
însoþitã de urmãtoarele documente:
Documente generale
a) copie a certificatului de înregistrare de
la oficiul registrului ºi comerþului/a certificatului
de înregistrare fiscalã/carte de identitate,
dupã caz;
- indiferent de tipul schemei pentru care
solicitã ajutor specific:
b) copie de pe paºaportul fiecãrui animal
care trebuie sã fie pe numele persoanei
care solicitã sprijinul, emis de Autoritatea
Naþionalã Sanitarã Veterinarã ºi pentru
Siguranþa Alimentelor;
c) dovada înregistrãrii în Registrul Unic
de Identificare (RUI) al APIA (va fi eliberatã
de cãtre angajaþii APIA odatã cu cererea
pretipãritã);
d) adeverinþa emisã prin proceduri SNIIA
de cãtre medicul veterinar de libera practicã
împuternicit, care atestã ca bovinele deþinute

- separarea materiilor prime pentru
prepararea alimentelor de mâncarurile
deja preparate, în special carnea crudã de
vitã, porc, pasãre, peºte ºi ouãle;
- alimentele sã nu fie pãstrate pentru
mai mult de 2 ore la temperaturi mai mari
de 32 grade Celsius, fiincã riscul de
alterare este ridicat;
- confiscarea, denaturarea ºi distrugerea produselor de origine animalã ºi
non animalã alterate sau depreciate pe
timpul transportului, distribuþiei, depozitãrii
sau comercializãrii, sau cu termenul de
valabilitate expirat, gestionarea corectã a
resturilor menajere.
Inspectorii sanitari veterinari ºi pentru
siguranþa alimentelor din cadrul D.S.V.S.A
Sibiu vor verifica respectarea legislaþiei la
obiectivele cu astfel de activitate în judeþul
nostru, iar în cazul în care vor fi identificate
abateri sau necomformitãþi vor sancþiona
contravenþional persoanelor vinovate, sau
dupã caz. vor dispune sistarea activitãþii.
Dr
Dr.. Penþea Ioan Compartiment Comunicare aall
D.S.V
.S.A Sibiu
D.S.V.S.A
în exploataþie sunt cuprinse în Programul
acþiunilor de supraveghere, prevenire,
control ºi eradicare a bolilor la animale, a
celor transmisibile de la animale la om,
protecþia animalelor ºi protecþia mediului, de
identificare ºi înregistrare a bovinelor,
suinelor, ovinelor ºi caprinelor, iar acþiunile
prevãzute sunt efectuate la zi;
e) copie document coordonate bancare.
Documente specifice
a) pentru vaci de lapte va depune ºi în
funcþie de schema de platã pentru care
solicitã ajutorul specific, dovada de origine
b) pentru categoria taurine din rase de
carne:
- înregistrare a beneficiarilor în sistemul
de administrare a cotelor de lapte (va fi
eliberatã de cãtre angajaþii APIA);
- pentru vaca de carne ºi pentru taurul
din rase de carne, copia certificatului de
origine;
- pentru vaca metisã cu rasã de carne
nãscutã în România, copia buletinului de
însãmânþãri artificiale al mamei/adeverinþa
de montã naturalã autorizatã a mamei, pe
care sã se menþioneze codul tatãlui, care
trebuie sã fie din rasã de carne;
- pentru vaca metisã cu rasã de carne
provenitã din import, copia buletinului de
însãmân\ãri artificiale/adeverin\ei de montã
naturalã a mamei, pe care sã se men\ioneze codul tatãlui, care trebuie sã fie din
rasã de carne `i/sau copia pa`aportului, în
care sã fie eviden\iat codul tatãlui, care
trebuie sã fie din rasã de carne, dupã caz;
- pentru tineretul din rase de carne, copia
certificatului de origine;
- pentru tineretul metis, copia
documentului din care sã reiasã faptul cã
unul din pãrinþi este rasã de carne,
respectiv, copia certificatului de origine al
mamei sau copia buletinului de însãmânþãri
artificiale/adeverinþã de montã naturalã;
- pentru categoria taurine din rase de
carne, documentele care atestã ieºirile
animalelor din exploataþie.
SERVICIUL RELAÞII CU
PUBLICUL ªI COMUNICARE APIA

rosu galben albastru negru

Deºi mulþi locuitori ai comunei nu ºtiu, una dintre cele mai importante personalitãþi, ce ºi-a legat
numele, existenþa ºi activitatea de comuna Racoviþa, a fost profesorul Liviu Mãnduc (1909-1999).
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Controale de la APIA
dupã cum urmeazã:
- identificate cu o crotalie auricularã
simplã, având imprimat un cod unic de
identificare a animalului, în cazul
animalelor nãscute pânã la 1.01.2008;
- identificate cu douã crotalii auriculare
simple, având imprimat acelaºi cod unic
de identificare a animalului, în cazul
animalelor nãscute în perioada
1.01.2008- 31.12.2009;
- identificate cu o crotalie auricularã
simplã ºi o crotalie auricularã
electronicã, ambele conþinând acelaºi
cod unic de identificare a animalului în
cazul animalelor nãscute începând cu
data de 1.01.2010;

c) corespondenþa dintre efectivul
înscris în cerere ºi efectivul existent în
exploataþie la data controlului.
Reamintim crescãtorilor de animale
cã efectivul de femele ovine/caprine
pentru care au solicitat prima trebuie sã
fie menþinut în exploataþie la adresa
menþionatã în cerere, pe perioada de
retenþie, respectiv pânã la data de 3
august 2013 inclusiv.
Animalele gãsite la control fãrã
numere de identificare (crotalii) sau
incorect identificate sunt animale
nedeterminate, care genereazã
penalitaþi sau excluderi de la platã, dupã
caz.

În cazul în care solicitantul refuzã sau
Precizãm cã 3 august 2013 este
restricþioneazã accesul în exploataþie a termenul limitã pânã la care echipele
reprezentanþilor
APIA,
pentru APIA pot efectua controlul la faþa locului,
efectuarea controlului la faþa locului, în exploataþiile de ovine ºi caprine.
cererea prin care s-a solicitat primã pe
SERVICIUL RELAÞII CU
cap de animal devine neeligibilã.
PUBLICUL ªI COMUNICARE APIA

Mãsuri de protecþie împotriva caniculei
Dupã cum se ºtie, la temperaturã
ridicatã, omul transpirã abundent, mai
ales dacã depune ºi un efort fizic crescut.
Pierderea unor cantitãþi importante de
lichide prin transpiraþie duce la
deshidratarea ºi epuizarea organismului.
În situaþii grave, datoritã dezechilibrelor
hidroelectrolitice, pot apãrea convulsii,
mergând în cazurile netratate, pânã la
comã ºi chiar deces. De asemenea, prin
expunere prelungitã la temperaturi
ridicate, mai ales în cazul în care capul
nu este protejat, poate sã aparã insolaþia.
Aceasta este favorizatã ºi de alte condiþii,
ca : umiditatea mare, oboseala fizicã,
infecþii, consumul de alcool, boli de inimã,
obezitate, etc. O atenþie deosebitã trebuie
sã aibã persoanele aflate în concediu,
la plajã. Acestea nu trebuie sã piardã din
vedere faptul cã, pe lângã arsurile grave
ce pot apãrea, soarele este unul din
principalii factori determinanþi în apariþia
cancerului de piele.
Având în vedere cele de mai sus,
recomandãm urmãtoarele mãsuri de
protecþie:
1. Reduceþi activitatea fizicã.
Renunþaþi la treburile sau la ieºirile care
nu sunt presante sau efectuaþi-le atunci
când este ceva mai rãcoare (dimineaþa
devreme sau seara).
2. Asiguraþi rãcoare în locuinþã,
prin montarea de jaluzele, ventila
ventila-toare, aparate de aer condiþionat.
Ventilatoarele nu trebuie folosite dacã
temperatura aerului depãºeºte 32 grade
Celsius, iar aparatul de aer condiþionat

trebuie reglat astfel încât temperatura sã
fie cu 6-7 grade mai micã decât
temperatura ambientalã, iat temperatura
interioara sa nu fie mai mica de 21 - 22
grade C.
3. Folosiþi îmbrãcãminte cores
cores-pun
zãtoare. Se recomandã purtarea
punzãtoare.
de þesãturi uºoare, cu permeabilitate
ridicatã pentru aer, din fire naturale
(bumbac), care sã reþinã transpiraþia
(deoarece transpiraþia evaporatã deshidrateazã organismul). Totodatã,
îmbrãcãmintea trebuie sã nu fie prea
strâmtã, tot pentru a nu limita transpiraþia.
Contrar unor prejudecãþi, este mai indicat
sã fii îmbrãcat cu haine corespunzãtoare,
decât sã fi dezbrãcat! Când cineva este
dezbrãcat, transpiraþia se evaporã mult
mai rapid, accentueazã deshidratarea ºi
nu mai are acelaºi efect de rãcire.
Scepticilor le amintim cã locuitorii din
deºert nu cãlãtoresc niciodatã pe cãmilele
lor în slip sau maiou! Se recomandã
culorile deschise, ce reflectã mai bine
radiaþia solarã, protejarea capului cu
pãlãrii, ºepci, umbrele, etc. precum ºi
purtarea ochelarilor de soare;.
4. Consumaþi cât mai multe
lichide! În condiþii normale, cantitatea de
lichide recomandatã pentru un adult este
în jur de 1,5 – 2 l/zi (incluzând ºi lichidele
conþinute în alimente). În condiþii de
caniculã, se indicã dublarea sau chiar
triplarea cantitãþilor de lichide, þinând cont
de o serie de factori, cum ar fi:
caracteristicile fiecãrui organism în parte
(sex, vârstã, greutate), grad de

deshidratare, tipul activitãþii desfãºurate,
etc. Este important ºi ritmul în care se
bea, deoarece pierderea de lichide nu
creeazã întotdeauna senzaþia de sete
imediatã. De aceea, este mai bine sã
bem mai des (chiar dacã nu simþim
senzaþia de sete) ºi în cantitãþi mai
reduse, asigurând astfel un nivel constant
de hidratare. Cele mai indicate bãuturi
sunt : apã simplã (provenitã din surse
autorizate - reþeaua de distribuþie), apa
platã, apã mineralã (cu conþinut bogat în
sodiu ºi alte minerale, deoarece odatã cu
apa, prin transpiraþie, se pierd ºi cantitãþi
importante de sãruri), ceaiuri neândulcite
de plante, sucuri naturale de fructe sau
legume. Sunt contraindicate bãuturile
alcoolice (care accentueazã vasodilataþia
produsã de cãldurã) ºi sucurile dulci
(carbogazoase), care mãresc senzaþia
de sete. Evitaþi excesul de cafea ºi þigãri!
5. Alimentaþia trebuie sã fie cât
mai uºoarã, evitându-se în special
grãsimile, tocãturile, carnea gra
gra-sã, mezelurile, care pe lângã o
digerare greoaie (în condiþiile scãderii
secreþiilor gastrice) sunt expuse unei
alterãri rapide, datoritã cãldurii.
Consumaþi multe legume ºi zarzavaturi
proaspete, sub formã de ciorbe/supe
reci, ghiveciuri sau salate. Puteþi completa
cu produse lactate (iaurt ,brânzeturi
slabe), ouã, carne slabã de pui sau peºte,
ºi bineânþeles, multe fructe. În toate
cazurile, produsele trebuie sã fie
proaspete, salatele sã fie consumate
imediat dupã preparare, iar mâncãrurile

Serviciul Public Comunitar Local de
Evidenþã a Persoanelor Tãlmaciu vã
informeazã
În atenþia locuitorilor oraºului Tãlmaciu ºi a
comunelor arondate Serviciului Public Comunitar Local
pentru Evidenþa Persoanelor Tãlmaciu (Boiþa,
Racoviþa, Turnu Roºu):
Cu cel mult 180 de zile înainte de expirarea
termenului de valabilitate a actului de identitate, dar
nu mai puþin de 15 zile, titularul acestuia are obligaþia
sã solicite serviciului public comunitar de evidenþã a
persoanelor eliberarea unei noi cãrþi de identitate,
prezentând urmãtoarele documente:
- cerere tip pentru eliberarea actului de identitate
(se primeºte de la ghiºeu);
- actul de identitate ºi cartea de alegãtor expirate;
- certificatul de naºtere, original ºi copie;
- certificatul de cãsãtorie sau hotãrârea de divorþ,
definitivã ºi irevocabilã, dacã este cazul, original ºi
copie;
- certificatul de deces al soþului/soþiei decedat/ã,
dacã este cazul, original ºi copie;
- certificatele de naºtere ale copiilor minori cu vârsta
mai micã de 14 ani, dacã este cazul, original ºi copie;
- documentul cu care se face dovada adresei de
domiciliu, original ºi copie;
- chitanþa reprezentând contravaloarea cãrþii de
identitate de 7 lei ºi a taxei de timbru de 4 lei, achitate
la casieria Primãriei oraºului Tãlmaciu.
Tinerii care împlinesc vârsta de 14 ani trebuie sã
se prezinte la S. P.C. L. E. P. Tãlmaciu, în termen de
15 zile dupã împlinirea vârstei de 14 ani, în vederea
eliberãrii unui act de identitate, cu urmãtoarele
documente:
- cererea pentru eliberarea actului de identitate,
semnatã atât de minor, cât ºi de pãrinte/reprezentant

legal (se primeºte de la ghiºeu);
- certificatul de naºtere, original ºi copie;
- actul de identitate al unuia dintre pãrinþi sau al
reprezentantului legal, original ºi copie;
- documentul cu care pãrintele/reprezentantul legal,
face dovada adresei de domiciliu, original ºi copie;
- certificatul de cãsãtorie al pãrinþilor sau, dupã caz,
hotãrârea de divorþ, definitivã ºi irevocabilã, în cazul
în care pãrinþii sunt divorþaþi, original ºi copie;
- chitanþa reprezentând contravaloarea cãrþii de
identitate de 7 lei ºi a taxei de timbru de 4 lei, achitate
la casieria Primãriei oraºului Tãlmaciu.
La împlinirea vârstei de 14 ani, minorul se prezintã
la ghiºeul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenþã
a Persoanelor, însoþit de unul dintre pãrinþi sau, dupã
caz, de reprezentantul sãu legal, de persoana
desemnatã din cadrul centrului specializat aflat sub
autoritatea serviciului public de asistenþã socialã sau de
persoana cãreia i-a fost încredinþat în plasament, pentru
a solicita eliberarea actului de identitate.
PROGRAMUL CU PUBLICUL
LUNI
MARÞI
MIERCURI
JOI
VINERI

8– 16
8– 16
10,30– 18,30
8– 16
8– 13,30

SPCLEP Tãlmaciu
-compartiment evidenþa persoanelorConsilier
Elena- Delia Stancu

gãtite sã fie pãstrate în condiþii corespunzãtoare de temperaturã. În anumite
cazuri, poate fi necesar un aport
suplimentar de sare (în funcþie de nivelul
de deshidratare ºi þinând cont de
existenþa unor boli cronice cu regim
special).
6. La primele semne de
insolaþie: dureri de cap, dezorientare,
apatie, greþuri, vãrsãturi, sete marcatã,
contracþii musculare, tulburãri respiratorii
ºi ale activitãþii inimii, etc., se vor institui
mãsuri de prim ajutor (asigurarea unor
cãi respiratorii libere; scãderea
temperaturii corpului, prin transportarea
la umbrã sau într-o încãpere rãcoroasã
ºi stropirea corpului cu apã rece; aplicarea
de comprese reci pe frunte ºi picioare;
producerea unui curent de aer rece în
jurul persoanei cu insolaþie, eventual prin
folosirea unui ventilator; administrarea de
lichide reci, eventual aspirinã sau
paracetamol, dupã caz), dupã care
persoana va fi transportatã la cea mai
apropiatã unitate sanitarã, pentru control.
7. În cazul în care doriþi sã
mergeþi la plajã, este indicat sã
evitaþi expunerea directã la soare
la temperaturi > 37° C ºi/sau
între orele 111,00
1,00 – 16,00 , când
radiaþia solarã este maximã
maximã. Nu
rãmâneþi imobili sau nu adormiþi în plin
soare minute în ºir ºi folosiþi corect
produsele cosmetice pentru plajã (creme,
uleiuri), fãrã a scãpa din vedere faptul cã
acestea nu asigurã o protecþie completã.
De asemenea, evitaþi în general,

utilizarea deodorantelor, parfumurilor, mai
ales a celor ce conþin esenþe de lãmâie
ºi lavandã, deoarece, prin expunere la
soare pot apãrea pete brune,
permanente, la nivelul pielii.
8. Nu faceþi baie în bãlþi ºi lacuri
neamenajate, existând pericolul
apariþiei unor îmbolnãviri grave.
9. Respectaþi mãsurile ele
ele-mentare de igienã ca
ca: spãlarea
mâinilor ori de câte ori este nevoie
(înainte de a mânca, dupã folosirea
toaletei), spãlarea abundentã a
legumelor ºi fructelor, igienã personalã
prin duºuri repetate (2 – 3 duºuri/zi, cu
apã sub temperatura corpului: 25 26°C), igiena hainelor ºi a locuinþei,
protejarea împotriva insectelor – muºte,
gândaci, þânþari, pãianjeni, etc. – prin
montarea de plase la ferestre ºi/sau
folosirea de insecticide.
ATENÞIE SPECIALÃ pentru:
- Copii ºi vârstnici (atenþie la copiii lãsaþi
sã aºtepte în interiorul autovehiculelor
parcate la soare – pericol foarte mare de
deshidratare);
- Bolnavii cu afecþiuni cardiovasculare,
respiratorii, diabeticii, etc.;
- Angajaþii care lucreazã în sectoare de
activitate cu condiþii speciale (temperaturã
ridicatã ºi radiaþii calorice): cuptoare,
laminoare, agriculturã, ºantiere, construcþii, etc. Se recomandã organizarea ºi
adaptarea programului de lucru, în
conformitate cu prevederile legale în
vigoare (OUG nr.99/2000), privind
mãsurile ce pot fi aplicate în perioadele
cu temperaturi extreme pentru protecþia
persoanelor încadrate în muncã.
Simona Berariu – Direcþia de
Sãnãtate Publicã Sibiu –
Biroul de presã

Despre cota de lapte din rezerva
naþionalã
Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie
pentru Agriculturã (APIA)
informeazã producãtorii de lapte
de vacã despre faptul cã, pânã la
31 iulie 2013, se desfãºoarã
prima perioadã de depunere a
formularelor de acordare a unei
cantitãþi de cotã de lapte din
rezerva naþionalã.
Acordarea se va face în funcþie
de cantitatea de lapte disponibilã
în rezerva naþionalã, pentru
producãtorii deþinãtori de cotã în
a cãror exploataþie s-a depãºit
cota de lapte pe perioada anului
de cotã precedent ºi pentru
exploataþiile care ºi-au început
activitatea pe parcursul anului de cotã.
Producãtorii care acceseazã rezerva naþionalã
trebuie sã îndeplinescã, cumulativ, urmãtoarele
condiþii:
a) au depãºit cota individualã de lapte/ºi-au
început activitatea în timpul anului de cotã;
b) deþin exploataþii cu un efectiv minim de 2
capete vaci de lapte la sfârºitul anului de cotã/la
data solicitãrii.

extinderii exploataþiei sau investiþiei noi, pentru care
a solicitat cota din rezerva naþionalã, dupã caz;
- documentele prin care demonstreazã
cantitatea de lapte obþinutã ºi comercializatã din
exploataþia pentru care a solicitat cota din rezerva
naþionalã. (Cantitatea minimã a cotei din rezerva
naþionala ce poate fi solicitatã de cãtre producãtori
este de 1000 de kg, iar cantitatea maximã este de
Cererea va fi însoþitã de urmãtoarele 1.800.000 kg.);
- declaraþie pe propria rãspundere privind
documente:
surplusul cantitãþii de lapte vândute direct faþã de
cota deþinutã, în cazul solicitãrii de cotã din rezerva
- act de identitate (BI/CI);
naþionalã pentru vânzãri directe.
- cod unic de înregistrare, dupã caz;
Formularele tip se depun la Centrul Judeþean
- cardul de identificare a exploataþiei la
Autoritatea Naþionalã Sanitarã Veterinarã ºi pentru APIA pe raza cãruia funcþioneazã exploataþia.
SERVICIUL RELAÞII CU PUBLICUL ªI
Siguranþa Alimentelor;
COMUNICARE APIA
- paºapoartele vacilor de lapte care fac obiectul

rosu galben albastru negru

Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie pentru
Agriculturã (APIA) informeazã cã în
aceastã perioadã se desfãºoarã
controlul la faþa locului în exploataþiile de
ovine ºi caprine, pentru care au fost
depuse cereri de solicitare a Plãþilor
naþionale directe complementare, sector
zootehnic, în anul 2013.
În cadrul controlului la faþa locului
echipele de control APIA verificã
urmãtoarele elemente:
a) existenþa realã a efectivului total de
animale pentru care s-a solicitat prima
pe cap de animal;
b) identificarea animalelor în
conformitate cu legislaþia în domeniu,
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Sprijin financiar pentru "Comorile
din Þara Oltului"
Recent, cu prilejul unei ºedinþe de îndatã,
Consiliul Local al comunei Racoviþa a
adoptat Hotãrârea nr. 44/2013, prin care a
aprobat participarea comunei la Proiectul
"Comorile din Þara Oltului"- un proiect al
societãþii civile.
de apartenenþã la o comunitate `i
la un teritoriu cu identitate definitã,
dezvoltarea simþului comunitar, a
spiritului de echipã `i a încrederii în
forþele proprii.
Proiectul este materializat prin
organizarea unui concurs de
orientare turisticã `i cunostin\e
generale, adresat tinerilor de 1215 ani, din localitãþile cuprinse în
GAL "|ara Oltului".
În fiecare an se schimbã comuna
pe raza cãreia se desfãºoarã
concursul, alegerea fiind fãcutã de
organizatori în urma analizãrii
ofertelor primite.
Echipele care reprezintã fiecare
comunã sunt pregãtite de un grup
local de voluntari, format atât din
reprezentan\i ai `colii cât `i din
cetã\eni dornici sã-`i promoveze
comunitatea.
Anul acesta, Proiectul "Comorile
din Þara Oltului" se va desfãºura
în perioada 26-28 iulie, pe teritoriul
comunei Cîrþiºoara (pe Valea
Laita).

Un nou loc de joacã pentru copiii comunei
De câteva sãptãmâni, copiii
comunei Racoviþa au posibilitatea
de a se distra în noul parc de joacã,
amenajat pe terenul situat în
spatele imobilului ce gãzduieºte
Dispensarul Uman. Micul "ansamblu" de joacã este compus din
tobogane, leagãne ºi un mare
spaþiu de cãþãrare, copiii putând
astfel sã-ºi consume energia prin
diverse activitãþi.
Elementele componente ale
micului loc de joacã din spatele
dispensarului au ajuns aici
datoritã consilierului local Cornel
Drãgoi.
În perioada imediat urmãtoare,
Primãria comunei Racoviþa va
efectua ºi ultimele finisaje la locul
de joacã.

Recomandãri despre sãnãtatea animalelor în condiþii de cãldurã excesivã
În situaþia condiþiilor meteorologice cu temperaturi ridicate peste
media specificã zonei geografice, cu avertizare „cod portocaliu” sau
„cod roºu”, pentru asigurarea statusului de sãnãtate a efectivelor de
animale ºi siguranþa produselor alimentare, conducerea Direcþiei
Sanitare Veterinare ºi pentru Siguranþa Alimentelor Sibiu atenþioneazã
crescãtorii de animale ºi operatorii din domeniul alimentar, cã au
obligaþia:
Pentru protecþia sãnãtãþii animalelor:
• sã asigure protecþia animalelor ºi a pãsãrilor în adãposturi, prin
respectarea densitãþii, ventilaþiei, temperaturii ºi a zooigienei la
parametrii optimi;
• sã asigure hranã în cantitãþi mai mici ºi în tainuri mai dese, iar apa
sã fie asiguratã la discretie;
• sã se evite paºunatul animalelor intre orele 10 – 16 când
temperaturile sunt toride, sã amenajeze umbrare ºi sursã de apã la
nivelul necesarului;
• se impun restricþii privind circulaþia animalelor în timpul zilei, dotarea
mijloacelor de transport corespunzator, pentru a asigura confortul
animalelor ºi evitarea rutelor lungi;
• sã respecte normele de colectare ºi distrugere a cadavrelor de
animale ºi pãsãri moarte, precum ºi a dejecþiilor rezultate în exploataþiile
cu animale;
• sã colaboreze permanent cu serviciile veterinare, pentru
supravegherea stãrii de sãnãtate a animalelor ºi intervenþii operative

în situaþii deosebite;
• personalul sanitar veterinar va asigura stocurile de medicamente,
dezinfectante ºi produse biologice pentru situaþii de urgenþã.
În domeniul sãnãtãþii publice:
• asigurarea spaþiilor frigorifice ºi a temperaturilor adecvate pentru
toate verigile lanþului alimentar;
• respectarea condiþiilor de manipulare, depozitare ºi transport a
produselor de origine animalã ºi non animalã, pe întreg traseul parcurs,
de la producere pânã la consumator;
• evitarea expunerii la vânzare a produselor de origine animalã sau
vegetalã în locuri ºi spaþii care nu asigurã temperaturile adecvate,
precum ºi valorificarea unor produse alimentare perisabile în perioada
zilei când temperatura atmosfericã este excesiv de caldã;
• este interzisã sacrificarea animalelor în alte locuri decât abatoarele
autorizate, cât ºi în cele ce nu dispun de documente sanitare veterinare,
• se interzice comercializrea ºi punerea în consum a produselor
alimentare care nu au fost verificate de serviciile de specialitate, iar
certificarea calitãþii ºi salubritãþii alimentelor sã se asigure numai prin
buletine emise în urma examenelor de laborator;
• administratorii pieþelor agroalimentare sã asigure producãtoriilor
agricoli spaþii corespunzãtoare ºi funcþionarea agregatelor, pentru
asigurarea permanentã a temperaturii optime în spaþiile de
comercializare ºi în vitrinele frigorifice;
• efectuarea acþiunilor de dezinfecþie a spaþiilor tehnologice, a

utilajelor ºi ustensilelor folosite, protejarea spaþiilor ºi a alimentelor
de insecte ºi rozãtoare prin mãsuri specifice;
• confiscarea, denaturarea ºi distrugerea produselor de origine
animalã ºi non animalã, alterate sau depreciate, pe timpul
transportului, distribuþiei, depozitãrii sau comercializãrii, sau cu
termenul de valabilitate expirat;
• se recomandã populaþiei sã se aprovizioneze numai din unitãþi
autorizate sanitar veterinar, sã evite comerþul stradal;
• sã respecte normele de pãstrare, preparare ºi data valabilitãþii
alimentelor cu care se aprovizioneazã;
• sã informeze rapid situaþiile deosebite la telefonul D.S.V.S.A.
Sibiu (0269-2233.14), pentru intervenþii de urgenþã specifice.
D.S.V.S.A. Sibiu, a nominalizat personal din cadrul serviciilor de
specialitate de la nivelul judeþean ºi în special de la circumscripþiile
sanitare veterinare zonale, circumscripþiile sanitare veterinare ºi pentru
siguranþa alimentelor, pentru monitorizarea ºi verificarea modului cum
sunt respectate condiþiile de protecþie a sãnãtãþii animalelor ºi a
salubritãþii produseor alimentare. Sunt monitorizate, în acest sens,
fermele cu animale ºi pãsãri, taberele de varã pentru animale, unitãþi
care abatorizeazã animale, unitãþi care proceseazã, depoziteazã ºi
comercializeazã alimente, obiective din zone turistice, tabere ºcolare,
târguri ºi expoziþii organizate ocazional ºi pieþele agroalimentare.
Dr
Dr.. Penþea Ioan
Compartiment Comunicare al DSVSA Sibiu

rosu galben albastru negru

Astfel, aleºii locali au hotãrât
acordarea sumei de 1000 lei din
bugetul local al comunei, pentru
acoperirea cheltuielilor prilejuite de
organizarea ºi desfãºurarea ediþiei
a VI-a a proiectului.
Proiectul "Comorile din Þara
Oltului"- un proiect al societãþii civile,
se bazeazã pe urmãtoarele cuvinte
cheie: un teritoriu, o temã împãrtã`itã `i un obiectiv comun al locuitorilor
acestui þinut.
Iniþiatorul proiectului este
Asociaþia de prietenie “Ille et Vilaine
– Sibiu”, împreunã cu reprezentanþi
ai unor ºcoli din teritoriul |ãrii Oltului
`i ai unor asociaþii precum "Prietenii
Avrigului", " Amicii Munþilor",
Asociaþia Grupul de Acþiune Localã
"Þara Oltului".
Obiectivele principale ale
proiectului sunt de a oferi copiilor
participanþi posibilitatea de a
dobândi cuno`tin\e `i abilitãþi pentru
identificarea `i valorizarea bog[þiilor
naturale, culturale `i umane din
|ara Oltului, cultivarea sentimentului

