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"Comorile din Þara Oltului", descoperite
pe Lai\a (Cârþiºoara)

Cum era ºi normal, la
competiþie a participat ºi un
echipaj al comunei Racoviþa,
format din elevii Raluca Balea
(clasa a VI-a B), Dariana Lazea
(clasa a VI-a B), Roxana
Limbãºan (clasa a VI-a B),
Robert Drãghiciu (clasa a VIIa), Dragoº Raþiu (clasa a VII-a)
ºi Denis ªerban (clasa a VI-a
B). Însoþitoarele echipelor au
fost cadrele didactice de la
ªcoala Gimnazialã Racoviþa,
Andreºelu Ileana ºi Anca
Georgeta Bucur.
Pentru cei mai mulþ dintre
copiii participanþi, "Comorile din
Þara Oltului" a fost ºi de
aceastã datã, evenimentul de top
al vacanþei de varã, cele trei zile
petrecute în tabãra de corturi,
activitãþile desfãºurate, probele

de concurs, regulamentele,
prieteniile legate, bucuriile ºi
dezamãgirile trãite, natura în
toatã spendoarea ei, apa
limpede a pârâului, pãdurea ºi
muntele, fiind elementele ce, cu
siguranþã, vor rãmâne pentru
totdeauna în mintea ºi inima
fiecãruia.
În cele trei zile ale acþiunii,
participanþii au lãsat deoparte
calculatoarele, reþelele de
socializare sau televizoarele ºi
au revenit la naturã, la simplitatea ºi frumuseþea acesteia, la
surprizele traiului la cort.

ieºire cu prietenii la iabã verde
ci o adevãratã provocare pentru
fiecare, copiii fiind nevoiþi sã
demonstreze, în cadrul probelor
pregãtite de organizatori, cã sunt
buni cunoscãtori ai teritoriului în
care convieþuiesc ºi îºi
desfãºoarã activitatea zilnicã, cã
se pot descurca sau orienta în
situaþii mai speciale sau cã sunt
ºi mici artiºti de ocazie.
Printre "Provocãrile" de care
au avut parte în zilele taberei,
s-au numãrat probele de culturã
ºi cunoºtinþe generale despre
teritoriul Þãrii Oltului, orientare
turisticã, culinarã, parcurgerea
unui traseu presãrat cu diverse
Diversitate de
obstacole ºi încercãri, proba
probe
artisticã etc. N-au lipsit nici
scurtele prezentãri sau demonTotuºi, n-a fost deloc o simplã straþii de prim ajutor în caz de
accidente la drumeþie, pregãtire
a rucsacului pentru turismul
montan sau de supravieþuire în
caz de rãtãcire.

la probele de concurs.
Pentru al doilea an consecutiv, trofeul cel mare al
proiectului "Comorile din Þara
Oltului" a fost câºtigat de
echipajul comunei Cîrþiºoara,
acesta urmând sã mai pãstreze,
pentru încã un an, "lada de
zestre" a proiectului.
Podiumul a fost completat de
elevii din comuna Racoviþa
(locul II), precum ºi de cei din
echipa Avrig 1 (locul III).
Fiecare participant, voluntarii
ediþiei, membrii echipelor locale
de organizare, profesorii însoþitori ºi reprezentanþii administraþiei locale, au primit din
"Lada de zestre"
partea organizatorilor diplome
rãmâne la
sau certificate de participare.
Cârþiºoara
La ediþia din acest an a
concursului au participat echipaje
din Boiþa, Turnu Roºu, Racoviþa,
La finalul ediþiei din acest an Mârºa, Avrig (douã echipe),
a proiectului, organizatorii au Porumbacu de Jos, Cârþa,
pregãtit o festivitate de premiere, Cîrþiºoara ºi Arpaºu de Jos.
în cadrul cãreia au acordat
premii, diplome ºi medalii
Despre proiect
copiilor din echipele ce au
obþinut cele mai bune rezultate
“Comorile din Þara Oltului”

S-au finalizat lucrãrile la
ºcoala din Racoviþa.
Urmeazã Sebeºu de Sus
În urmã cu doar câteva zile,
s-au finalizat lucrãrile de
renovare a faþadei corpului
principal al ªcolii Gimnaziale
Racoviþa. Dupã cum se poate
observa ºi din imaginea
alãturatã, acum instituþia de
învãþãmânt aratã mult mai bine,
aºa cum îi stã bine unei clãdiri
reprezentative pentru comunã.
Primarul comunei, Simion
Olariu, ne-a informat cã în
aceastã perioadã se executã
diverse lucrãri de reparaþii la
ªcoala Primarã din Sebeºu de

Sus, astfel încât, pânã la
debutul noului an ºcolar, ºi
aceastã instituþie de învãþãmânt sã aib[ o nouã
înfãþiºare.
La Sebeºu de Sus va fi
refãcutã intrarea în instituþie,
va fi vopsit soclul sãlilor de
clasã, va fi efectuat un drenaj
al fundaþiei clãdirii (pentru
eliminarea igrasiei) ºi vor fi
executate lucrãri de reparaþii la
acoperiº.
Vom reveni cu amãnunte în
numãrul urmãtor al publicaþiei.

este un concurs ecologic de
orientare turisticã ºi cunoºtinþe
generale despre teritoriu, în care
concurenþii, grupaþi în echipe
mixte de câte 6 persoane,
trebuie sã parcurgã anumite
probe impuse de organizatori.
Prin acest proiect, organizatorii (Asociaþia Grupul de Acþiune Localã „Þara Oltului” împreunã cu diverºi co-organizatori
sau parteneri) doresc sã
reuneascã copiii din localitãþile
care se gãsesc de-a lungul vãii,
de la Arpaº pânã la Boiþa, într-o
acþiune de sensibilizare asupra
bogãþiilor naturale ºi culturale
care existã din abundenþã în
spaþiul lor de viaþã.
Numãrul
total
al
participanþilor (inclusiv organizatorii ºi însoþitorii echipajelor)
a fost de aproximativ 120.

natale ale lui Badea Cârþan.
Bucurie, frumuseþe, prietenie,
natura în toatã splendoarea ei,
apa limpede, plantele de
frumuseþe ºi de leac, pãdurea,
muntele,... nopþi cu stele ºi ... nea salutat în fiecare zi acvila,
desenând cercuri largi deasupra
taberei. Timpul a fost prea scurt
pentru atât de multã frumuseþe.
Cine a câstigat? În primul rând,
toþi participanþii, pentru cã
natura ºi tabara ne-au pãtruns în
suflet cu toatã frumuseþea pe
care n-o putem descrie în
cuvinte, dar o simtim. De aceea,
recidivãm în fiecare an.... 10
echipaje au descoperit cât de
frumoasã e Þara Lui Badea
Cârþan ºi au înteles de ce
acesta a bãtut munþii, <<cu
piciorul>> pentru a aduce cãrþi
neamului sãu. Alte comori?
Veniþi la noi ºi le veþi
cunoaºte!", a spus, la finalul
În loc de
acestei ediþii a proiectului
"Comorile din Þara Oltului",
concluzii...
Maria Grancea, unul dinpre
"Ce-am descoperit? Locurile participanþi ºi organizatori.

Rectificare
Dintr-o regretabilã eroare de
comunicare, pentru care ne
cerem scuze cititorilor, în ediþia
din luna iulie a Jurnalului de
Racoviþa a apãrut eronat
informaþia cã lucrãrile de
modernizare a strãzii Cornel
Lupea au fost finalizate.
Revenim asupra informaþiei ºi
menþionãm cã lucrãrile la
respectiva stradã sunt aproape
finalizate, în perioada urmãtoare
urmând a se efectua ºi
modernizarea porþiunii situatã în
imediata apropiere a intersecþiei
cu ºoseaua principalã (în faþa
pieþei, barului ºi magazinului).
Primarul comunei Racoviþa,
Simion Olariu, asigurã ºi pe
aceastã cale cetãþenii comunei
cã, pânã la sosirea anotimpului
rece, lucrãrile vor fi finalizate.
În paralel, continuã lucrãrile
de modernizare a strãzii Gãrii.

rosu galben albastru negru

60 de copii din cele mai importante localitãþi ale "Þãrii Oltului",
alãturi de însoþitorii acestora, cadre didactice de la instituþiile de
învãþãmânt din zonã, reprezentanþi ai comunei gazdã, voluntari ºi
membri ai echipelor de organizare, au participat, în perioada 2628 iulie, la cea de-a ºasea ediþie a proiectului societãþii civile
"Comorile din Þara Oltului". De aceastã datã, tabãra s-a desfãºurat
pe câteva terenuri private din teritoriul administrativ al comunei
Cârþiºoara, în imediata apropiere a malului stâng al pârâului Lai\a.
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rosu galben albastru negru

Drumul comunal dintre Racoviþa ºi
Sebeºu de Sus este modernizat cu
bani de la Consiliul Judeþean Sibiu

În aceste zile sunt în plinã desfãºurare lucrãrile de modernizare a DC 58, ce
leagã Racoviþa de Sebeºu de Sus. Pânã în acest moment, la respectivul drum
s-au realizat lucrãri de lãrgire (conform cotelor existente în documentaþiile
cadastrale) ºi pietruire, urmând ca, în perioada imediatã, sã fie aºternut un
strat de îmbrãcãminte asfalticã uºoarã. De asemenea, pe toatã lungimea
porþiunii reabilitate ºi modernizate au fost realizate ºanþuri pentru scurgerea
apelor pluviale. Pe lângã faptul cã circulaþia în zonã (accesul spre localitãþi)
se face acum în condiþii de trafic mult îmbunãtãþite, lucrãrile de modernizare
a infrastructurii rutiere ajutã ºi la scurtarea distanþei dintre cele douã
localitãþi, traseul prin DJ 105 G fiind mai lung faþã de acest drum (DC 58) cu
aproximativ 3 km. Lucrãrile au fost efectuate cu bani din bugetul Consilului
Judeþean Sibiu.

Se vizeazã carnetele de rentier
agricol, la APIA
Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie
pentru Agriculturã (APIA)
informeazã cã pentru a intra în
posesia rentei viagere cuvenite
pentru anul 2012, rentierii
trebuie sã se prezinte la
centrele judeþene ale Agenþiei
de Plãþi ºi Intervenþie pentru
Agriculturã, în perioada 01
martie - 30 august 2013 pentru
vizarea carnetelor de rentier
agricol.
Pentru vizarea carnetului,
rentierul agricol se poate
prezenta personal sau prin
mandatar/curator/tutore, în
baza unei procuri autentice/
curatelã/hotãrâre judecãto-

reascã definitivã ºi irevocabilã.
Rentierul agricol trebuie sã
prezinte urmãtoarele documente:
- carnetul de rentier agricol;
- contractul de arendare;
- actul de identitate în
original;
- document coordonate bancare (opþional);
- decizia de la comisia de
expertizã medicalã actualizatã,
pentru gradele de invaliditate I
ºi II (dacã decizia nu prevede
cã dosarul este nerevizuibil), în
original ºi în copie.
Renta viagerã agricolã
înceteazã la data decesului

rentierului. În cazul decesului
rentierului, renta datoratã
acestuia în anul respectiv poate
fi încasatã de moºtenitorii sãi,
doar dacã, în perioada de
vizare, moºtenitorii vor depune
la oricare centru judeþean al
APIA, respectiv al municipiului
Bucureºti, carnetul de rentier al
defunctului (se depune
obligatoriu), certificatul de
deces (original ºi copie), actul
de succesiune (certificat de
moºtenitor, certificat de legatar,
hotãrâre judecãtoreascã de
succesiune investitã cu formula
,,definitivã ºi irevocabilã”,
certificat de calitate de

moºtenitor)- original ºi copie,
B.I/C.I. a moºtenitorului (original ºi copie), împuternicire/
declaraþie notarialã din care sã
reiasã acordul celorlalþi moºtenitori privind solicitarea ºi încasarea rentei viagere agricole
datoratã rentierului (original).
Legislaþie:
- Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 70/2010 privind
unele mãsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii
ºi Dezvoltãrii Rurale, precum ºi
a unor structuri aflate în
subordinea acestuia, cu
modificãrile ulterioare;
- Legea nr. 247/2005 privind

reforma în domeniile proprietãþii
ºi justiþiei, precum ºi unele
mãsuri adiacente, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare;
- OMADR/OMF nr. 1272/
26503/2005 pentru aprobarea
normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Titlului
XI „Renta viagerã agricolã”;
- Legea nr. 247/2005 privind
reforma în domeniile proprietãþii
ºi justiþiei, precum ºi unele
mãsuri
adiacente,
cu
modificãrile ºi completãrile
ulterioare.
SERVICIUL RELAÞII
CU PUBLICUL ªI
COMUNICARE

"Doruleþ"
merge la
"Zilele
Tãlmaciului"
Ansamblul "Doruleþ" din
Racoviþa va reprezenta comuna la cea de-a cincea ediþie a
Sãrbãtorii "Zilele Tãlmaciului",
ce se va desfãºura în perioada
31 august- 1 septembrie.
Copiii din Racoviþa vor evolua
pe scena sãrbãtorii, ce va fi
amplasatã în Târgul Mixt din
Tãlmaciu, sâmbãtã, 31 august,
începând cu ora 18.
Alãturi de ansamblul din Racoviþa, la manifestarea "Zilele
Tãlmaciului" vor mai fi prezente
ansambluri sau grupãri artistice
din localitatea gazdã dar `i din
localitãþile Turnu Roºu, Sebeºu
de Jos, Sãliºte, Sibiu ºi Sadu.
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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 5 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 - 8– 12 - primiri documente
15- 16 - eliberãri documente
MARÞI - 8– 12 - primiri documente
15- 16 - eliberãri documente
MIERCURI - 12– 18 - primiri documente ºi eliberãri documente
JOI
- 8– 12 - primiri documente
15- 16 - eliberãri documente
VINERI - 8– 12 - primiri documente ºi eliberãri documente
SPCLEP Tãlmaciu
-compartiment evidenþa persoanelorConsilier
Consilier,, Elena- Delia Stancu

Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie
pentru Agriculturã (A.P.I.A.)
aminteºte cã, pânã la data de 30
august 2013, inclusiv, se depun
Cererile de platã pentru Mãsura
215 – pachet a) - plãþi privind
bunãstarea animalelor – porcine.
Pot depune cereri de platã
beneficiarii Mãsurii 215 - pachet
a) - Plã\i în favoarea bunãstãrii
porcinelor, care au depus
cereri de ajutor în conformitate
cu prevederile OMADR nr. 149/
2012.
Cererea de platã poate fi
completatã pe format de hârtie
sau online de cãtre beneficiar,
individual prin accesarea site- ului
www.apia.org.ro.
Dupã completarea online,
cererea se tipãreºte ºi, la fel ca
ºi cererea completatã pe format
de hârtie, se depune la Centrul
Judeþean al Agenþiei de Plãþi ºi
Intervenþie pentru Agriculturã,
respectiv al municipiului Bu-

cureºti, pe a cãrui razã teritorialã
se aflã sediul social sau pe raza
teritorialã unde are capacitatea
de produc\ie cea mai mare.
Eventualele greºeli care se fac
la completare se corecteazã de
cãtre beneficiar prin tãiere cu o
linie orizontalã, iar informaþia
corectã va fi înscrisã alãturi,
confirmând corecþia efectuatã
prin semnarea ºi datarea
acesteia de cãtre beneficiar.
Dovada depunerii cererii de
platã o reprezintã bonul de mânã
care con\ine urmãtoarele date:
centrul judeþean, numãrul cererii
din registrul special, data `i ora
înregistrãrii, numele lizibil `i
semnãtura funcþionarului APIA
care a primit cererea.
Cererilor de ajutor vor fi
însoþite, obligatoriu, de
urmãtoarele documente:
1. copie CUI / CIF, dupã caz;
2. copie buletin/carte de
identitate a titularului/adminis-

tratorului/reprezentantului legal/
împuternicitului;
3. copie autorizaþie sanitar veterinarã/copie înregistrare
sanitar - veterinarã pentru
exploataþiile comerciale tip A,
dupã caz sau
4. copii autorizaþii sanitar veterinare/copii înregistrãri
sanitar - veterinare pentru
exploataþiile comerciale tip A,
dupã caz pentru mai multe
exploataþii cu cod ANSVSA;
5. copia schiþei adãpostului/
adãposturilor pentru fiecare cod
ANSVSA (din care sã reiasã
suprafaþa liberã de pardosealã a
spaþiilor de cazare `i suprafa\a
utilã pe boxã/compartiment
pentru fiecare halã);
6. programul de iluminat: varã/
iarnã (în funcþie de datã
schimbãrii orei), care sã con\inã
intervalul orar pe perioade, în
functie de tehnologia de crestere
ºi categoria de porcine, dupã caz;

7. graficul de livrare estimat
anual;
8. graficul de populare estimat
anual;
9. copia declara\iei pe
suprafa\ã, dacã este cazul;
10. împuternicire ºi copii acte
de identificare împuternicit, dacã
este cazul;
11. document coordonate
bancare;
12. alte documente justificative, dacã este cazul.
În cadrul angajamentelor
încheiate, beneficiarii trebuie sã
respecte standardele de eco condiþionalitate (SMR) aplicabile
terenurilor agricole aparþinând
fermei ºi activitãþilor agricole
desfãºurate la nivelul fermei. În
cadrul acestei mãsuri este exclus
sprijinul pentru investiþii.
Legisla\ie:
- OMADR nr. 784/2013
publicat în Monitorul Oficial 509/
13.08.2013 - pentru aprobarea

Reguli de comportament în caz
de furtunã
Dacã pânã acum câ\iva ani,
tornadele, incendiile, secetele `i
inundatiile erau considerate
fenomene extreme, dezastrele
naturale care s-au produs în
toatã lumea în ultima perioadã
sunt semne îngrijorãtoare ale
schimbãrii climatice.
Speciali`tii spun cã dezlãn\uirile
meteorologice extreme vor
deveni ceva normal în viitor.
Clima a intrat într-un montagnerusse, cu perioade din ce în ce
mai prelungite de comportament
extrem, pe zone din ce în ce mai
mari.
Ultimii ani au adus `i în
România fenomene meteo
extreme, de la tornade la ploi
toren\iale cu acumularea unor
cantitã\i-record de apã în numai
câteva minute.
Vã prezentãm câteva reguli
simple de protectie individualã
fatã de furtuni:

unei furtuni, ar putea cãdea `i
provoca victime ori pagube
materiale.
- Nu uita\i regula de salvare
30/30: adãposti\i-vã în interiorul
unei clãdiri dacã, dupã ce a\i
vãzut un fulger nu reu`i\i sã
numãrati pânã la 30 înainte de
a auzi un tunet. Rãmâneti în
interiorul clãdirii încã 30 minute
dupã ce a\i auzit ultimul tunet.

R E S P E C TTA
AT I
URMÃTOARELE
REGULI ÎN CAZUL
ÎN CARE ESTE
IMINENTÃ O
FURTUNÃ:

- Întrerupe\i orice activitã\i în
aer liber.
- Intrati în casã, într-o
construc\ie ori într-un autoturism.
- De`i s-ar putea sã fiti rãnit
ÎNAINTE DE
în cazul în care trãsnetul love`te
masina sunte\i mult mai protejat
PRODUCEREA
în interiorul vehiculului decât în
UNEI FURTUNI:
exterior.
- Închide\i ferestrele `i usile.
- Îndepãrta\i copacii ori
- Evita\i du`urile ori sãlile de
ramurile uscate, care pe timpul

baie. Conductele fixe ale
instalatiilor pot conduce
electricitate.
- Utilizati telefoanele cu fir doar
în situa\ii de urgen\ã. Telefoanele
fãrã fir ori mobilele sunt sigure în
utilizare.
- Deconectati aparatele `i alte
echipamente electrice precum
computerele `i aparatele de aer
condi\ionat. Acestea pot fi
defectate ca urmare a
descãrcãrilor
electrice
atmosferice.

ÎN TIMPUL UNEI
FURTUNI:
- Atunci când simti\i cã pãrul vi
se ridicã, este un indiciu cã existã
pericolul unui fulger.
- Aseza\i-vã ghemuit la
pãmânt. Pune\i-vã mâinile pe
urechi `i cap, iar capul între
genunchi.
- Reduce\ti contactul cu
pãmântul încercând sã deveniti o
tintã cât mai micã.
- Nu vã întinde\i pe pãmânt.
- Evitati: obiectele înalte,
precum un copac înalt izolat în
arie deschisã,câmpuri, plaje sau

modelului cererii de platã privind
mãsura 215 - pachet a) - Plã\i
în favoarea bunãstãrii porcinelor
pentru sesiunile 1 `i 2 `i pentru
completarea Ordinului ministrului
agriculturii `i dezvoltãrii rurale nr.
239/2012 privind aprobarea

modelului Cererii de ajutor
privind mãsura 215 - Plã\i privind
bunãstarea animalelor - pachetul
b) – pãsãri.
SERVICIUL RELAÞII CU
PUBLICUL ªI
COMUNICARE APIA

Din creaþiile
sãtenilor
...
sãtenilor...

Continuãm ºi luna aceasta publicarea unei poezii din scurta colecþie
o ambarca\iune pe apã, orice dedicatã lunilor anului, trimisã de doamna Geta Limbãºan din
obiecte metalice precum utilaje Racoviþa.
Îi mulþumim ºi lãsãm cititorii sã se pronunþe asupra calitãþii
agricole, echipamente de fermã,
versurilor.
motociclete, biciclete, etc.
- Dacã vã afla\i în pãdure,
August (Gustar)
cãuta\i adãpost într-o zonã cu
Cântã o pasãre bãtrânã
Vine luna lui Gustar,
copaci mai pu\in înalti.
ªi ne cântã cu sâmbrie
August vã aduce-n dar
- Dacã sunte\i într-o zonã
Vine ºi Sfânta Mãrie.
Fructe ºi legume multe,
deschisã, merge\i spre o zonã
August vã dã sãnãtate
În grãdinã mii ºi sute.
joasã precum o vale.
ªi sã le gustaþi pe toate!
Pepene de zahãr roºu,
- Dacã sunteti pe un lac,
În grâu, spicul cât cocoºul.
ajunge\i la mal de urgen\ã `i
Geta Limbãºan
La fântânã, în grãdinã,
adãposti\i-vã imediat

DUPÃ FURTUNÃ:
Dupã o furtunã, în situatia
identificãrii unei victime lovite de
trãsnet, verifica\i urmãtoarele:
- Respiratia: dacã nu mai
respirã, începe\i resuscitarea prin
metoda gurã la gurã.
- Puls: dacã victima are puls `i
respirã, cãuta\i alte vãtãmãri
posibile.
- Posibile arsuri, vãtãmãri ale
sistemului nervos, oase rupte `i
pierderi de auz sau de vedere.
- Dacã este nevoie de
asistentã medicalã sunati cât mai
repede posibil la “112”.
www
.informarepreventiva.ro
www.informarepreventiva.ro

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.

AT E N Þ I E !
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 email
deracovita.jurnalul@facebook.com, sau la
jurnalulderacovita@gmail.com.
Nu uitaþi sã vã semnaþi cu numele ºi adresa corectã!

rosu galben albastru negru

Cereri pentru plãþi la APIA

pag IV

Î

n perioada 15-18 august, s-a
desfãºurat ediþia 2013 a
Festivalului "Zilele Cetãþii
Fãgãraºului", unul dintre
evenimentele ce face ca oraºul
braºovean sã simtã din plin
atmosfera epocii medievale.
Câteva mii de localnici ºi turiºti
din împrejurimi au participat la

activitãþile cu caracter cultural ºi
recreativ, programul pregãtit de
organizatori fiind cu adevãrat
impresionant.
Printre cei ce au încântat
publicul ce a asistat la programul
artistic din cadrul festivalului au
fost ºi copiii membri ai Ansambului
Folcloric "Doruleþ" (Racoviþa).

Recitalul copiilor noºtri a fost
rãsplãtit cu aplauze cãlduroase
din partea organizatorilor, precum
ºi cu mulþumirile ºi felicitãrile
organizatorilor manifestãrii.
Delegaþia comunei ce a
participat la "Zilele Cetãþii
Fãgãraºului" a fost condusã de
primarul Simion Olariu.

Andreea Scorobeþ- locul întâi la
Olimpiada Naþionalã "Meºteºuguri
artistice tradiþionale"
În perioada 21-25 august 2013, Muzeul în Aer Liber din
Dumbrava Sibiului a gãzduit cea de-a XVIII-a ediþie a
fazei naþionale a Olimpiadei “Meºteºuguri artistice
tradiþionale”. Manifestarea a fost organizatã de
Consiliul Judeþean Sibiu, prin Complexul Naþional Muzeal
ASTRA, în colaborare cu Ministerul Educaþiei Naþionale,
prin Inspectoratul ªcolar al Judeþului Sibiu.
La ediþia din acest an au
fost invitaþi aproximativ
200 de participanþi, mici
meºteºugari cu vârste
cuprinse între 6 ºi 18 ani
dar ºi profesori însoþitori,
din 33 de judeþe ale þãrii.
De asemenea, au
participat ºi douã grupuri
de elevi din Republica
Popularã Chinezã ºi din
Bulgaria.

La olimpiadã a participat
ºi eleva Andreea
Scorobeþ, de la ªcoala
Gimnazialã Racoviþa,
aceasta fiind rãsplãtitã de
organizatori, pentru
talentul ºi îndemânarea
sa, cu un binemeritat
premiu întâi la secþiunea
icoane pictate pe lemn.
Andreea Scorobe\ este
elevã în clasa a VII-a la

~coala Gimnazial[
Racoviþa si face parte din
Cercul de picturã al ºcolii,
care este coordonat de dra prof. Bucur Anca
Georgeta.
Felicitãri!
Informaþiile ne-au
fost oferite de prof.
Mihaela Floare,
directorul ªcolii
Gimnaziale Racoviþa.
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Ansamblul "Doruleþ" la
"Zilele Cetãþii Fãgãraºului"

