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Premii de la bugetul local pentru
12 "cupluri de aur"

Sãrbãtoriþii s-au folosit de
festivitatea organizatã de conducerea
comunei pentru a-ºi împãrtãºi unii
altora cele mai frumoase amintiri din
cele cinci decenii ale vieþii de cuplu,
o parte a celor prezenþi dorind ºi sãºi exprime prin scurte luãri de cuvânt,
mulþumirea ºi emoþia sincerã pentru
gestul aleºilor locali.
La finalul festivitãþii, cei prezenþi au
ciocnit câte un pahar de ºampanie.
Premierea cuplurilor ce au împlinit
50 de ani de cãsãtorie a fost aprobatã
de Consiliul Local al comunei

Racoviþa, prin adoptarea Hotãrârii nr.
49/2013.
Au fost premiate urmãtoarele
cupluri: Paraschiva ºi Ioan Stoica,
Florentina ºi Dionisie Maxim Bobanga,
Maria ºi Nicolae Pãcurariu, Florentina ºi Aurel Bobanga, Iustina ºi Ioan
Murãrescu, Mãrioara ºi Cornel ªandru,
Toma ºi Leontina Iacob, Iosif ºi Lucica
Lazea (din Racoviþa), Ioan ºi Iustina
Lupu, Maria ºi Victor Schiau, Elisabeta
ºi Mihai Floare, Ana ºi Nicolae
Cimpoeru (din Sebeºu de Sus).
LA MULÞI ANI!

Alimente pentru persoanele defavorizate
Primãria comunei RacoviþaServiciul Public pentru Asistenþã
Socialã Racoviþa a început distribuirea ajutoarelor alimentare de la

Uniunea Europeanã, primite prin
În aceastã etapã, beneficiarii au
Planul European de Ajutoare primit fãina albã de grâu, mãlai ºi ulei
Alimentare în beneficiul Persoanelor de floarea soarelui.
Defavorizate (PEAD).
Pânã la finalul campaniei, vor fi
distrbuite 9 produse alimentare.
Astfel, fiecare beneficiar va primi
fãinã albã- 18 kg, mãlai- 9 kg, paste
fãinoase- 0,500 kg (o pungã), ulei6 litri, ro`ii în suc propriu- 0,800 kg
(o cutie), zacuscã- 0,800 kg (2
borcane), conservã porc- 1,200 kg
(4 conserve), miere- 0,250 kg (un
borcan) `i zahãr- 3kg.
Beneficiazã de aceste ajutoare
alimentare familiile ºi persoanele
singure care au stabilit, prin
dispoziþia scrisã a primarului,
dreptul la un venit minim garantat
acordat în baza Legii nr. 416/2001,

Se depun dosarele pentru ajutorul de încãlzire
Începând cu dta de 1 noiembrie, la
sediul Primãriei comunei Racoviþa se
pt depune actele necesare pentru
obþinerea ajutorului pentru încãlzirea
locuinþei cu gaz, energie electricã,
lemne sau combustibili petrolieri.
Formularele pot fi obþinute de la
Compartimentul de Asistenþã Socialã.
Alãturi de acestea, fiecare solicitant va
depune urmãtoarele documente:
- copii xerox acte de identitate
pentru toþi membrii familiei sau copii
dupã livretul de familie;
- copie act de proprietate sau
închiriere a locuinþei de domiciliu;
- copie carte de identitate a
vehiculului, în cazul posesorilor de
autoturisme sau motociclete;
- copie facturã gaz- cât mai recentã
(daca este cazul);
adeverinþã
vizatã
de
compartimentele Registru Agricol ºi
Impozite ºi Taxe locale din cadrul

primãriei;
- adeverinþã venituri: PENTRU
PENSIONARI- cupon pensie
PENTRU SALARIAÞI- adeverinþã
salariu
PENTRU ªOMERI- cupon ºomaj
PENTRU COPII- cupon alocaþie
PENTRU PERSOANELE FÃRÃ
VENITURI- adeverinþã de la
Administraþia Finanþelor Publice Avrig
din care sã rezulte cã nu au niciun fel
de venituri
- alte acte din care sã rezulte
veniturile realizate.
Pentru a primi ajutorul pentru
încãlzirea locuinþei pe perioada
întregului sezon rece (noiembrie 2013
– martie 2014), dosarele se pot depune
pânã la data de 20 noiembrie.
Cererile de acordare a ajutorului se
pot depune pe toatã perioada
sezonului rece. În acest caz, ajutorul
se va acorda începând cu luna

ºomerii care beneficiazã de
indemnizaþia de ºomaj acordatã
potrivit prevederilor Legii nr. 76/
2002, ºomeri care nu beneficiazã de
indemnizaþie, pensionarii sistemului
public de pensii ale cãror drepturi,
obþinute din pensie sau, dupã caz, din
pensii cumulate, se aflã sub 400 lei/
lunã, persoanele cu handicap grav ºi
accentuat, adulþi ºi copii, neinstituþionalizate, persoane care beneficiazã de alte drepturi (invalizi, veterani, vãduve de rãzboi, persecutaþi
politic, revoluþionari) ale cãror venituri cumulate, obþinute exclusiv din
aceste legi, se aflã sub 400 lei/lunã.
Listele cu persoanele ce
beneficiazã de aceste alimente au
fost întocmite de cãtre instituþiile cu

atribuþii legale în acest sens,
respectiv, Casa Judeteanã de Pensii
Sibiu, Agenþia Judeþeanã de
Ocupare a Forþei de Muncã Sibiu,
Direcþia Generalã de Asistenþã
Socialã ºi Protecþia Copilului Sibiu,
precum ºi de Primãria Racoviþa
(pentru beneficiarii venitului minim
garantat).
Ajutoarele alimentare provin din
stocurile de intervenþie comunitare,
destinate celor mai defavorizate
categorii de persoane din România
prin Programul de mãsuri ºi acþiuni
privind implementarea PEAD 2013.
Distribuirea celorlalte alimente
incluse în campania din acest sezon
va începe imediat ce acestea vor
ajunge de la depozitul din Sibiu.

Informaþii utile pentru
pensionari

depunerii cererii, dacã aceasta a fost
depusã pânã în data de 20 a lunii
respective, sau cu luna urmãtoare
depunerii cererii, dacã aceasta fost
Casa Judeþeanã de Pensii Sibiu
depusã dupã data de 20 a lunii.
reaminteºte beneficiarilor sãi cã prin
dispoziþiile O.U.G. nr. 17/2012 privind
stabilirea unor mãsuri de restituire a
unor contribuþii de asigurãri sociale de
sãnãtate, Guvernul a reglementat
restituirea eºalonatã a sumelor
reþinute de la data de 1 ianuarie 2011
pânã la data de 30 aprilie 2012.
Pentru sumele reþinute în perioada
ianuarie – martie 2011, restituirea s-a
realizat în tranºe egale în perioada
iunie – august 2012.
Pentru sumele reþinute în perioada
aprilie 2011 – aprilie 2012, restituirea
s-a realizat conform graficului
prevãzut în Hotãrârea de Guvern nr.
850/2012, în perioada septembrie 2012
– septembrie 2013.
În concluzie, ultima lunã de achitare

a acestor drepturi a fost luna
septembrie 2013. Începând cu
drepturile cuvenite lunii octombrie
2013, pe taloanele de pensie nu vor
mai apãrea sume de restituit, sume
care au fost evidenþiate distinct la
rubrica „drepturi restante pentru
perioade anterioare – CASS: restituit”.
Facem aceste precizãri pentru a
preveni o eventualã interpretare
eronatã, în sensul cã pensiile au fost
diminuate. Pensiile îºi pãstreazã
acelaºi cuantum, corespunzãtor
punctajului mediu anual ºi valorii
punctului de pensie în vigoare la
aceastã datã, elemente înscrise pe
talonul de pensie.
Director executiv
executiv,,
Dorel Aldea

rosu galben albastru negru

12 cupluri din Racoviþa ºi Sebeºu de Sus ce au sãrbãtorit
în acest an "Nunta de Aur", au fost premiate, în urmã cu
doar câteva zile, de Primãria ºi Consiliul Local al comunei
Racoviþa. În cadrul unei ceremonii desfãºurate vineri, 18
octombrie, în sala de festivitãþi a Primãriei, cele
douãsprezece cupluri au fost felicitate de primarul Simion
Olariu ºi viceprimarul Claudiu Trifu, au primit câte o
diplomã specialã ºi un premiu simbolic în bani (câte 50 de
lei pentru fiecare cuplu). Sumele necesare premierii au
fost asigurate din bugetul local al comunei.
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Primãria Racoviþa vrea
e sã cumpere un
buldoexcavator
local din Racoviþa a aprobat
necesitatea ºi oportunitatea
realizãrii investiþiei respective,
avându-se
în
vedere
urmãtoarele:
- achiziþionarea unui buldoexcavator va conduce la îmbunãtãþirea condiþiilor de evacuare a apelor pluviale ºi a
torenþilor ce se acumuleazã din
zonele muntoase, descongestionarea drumurilor publice de
resturi vegetale ºi animaliere,
realizarea de ºanþuri, gropi
necesare;
- existã posibilitatea asigurãrii

Anunþ important
Comitetul Judeþean de Iniþiativã pentru constituirea Camerei
pentru Agriculturã, Industrie Alimentarã, Pisciculturã,
Silviculturã ºi Dezvoltare Ruralã (CAIAPSDR) a Judeþului
Sibiu, întrunit în data de 11.10.2013, a fixat ca datã a
desfãºurãrii alegerilor pentru Colegiul Judeþean ziua de
15.12.2013.
Conform prevederilor Legii nr. 283/2010 privind Camerele
pentru Agriculturã, Industrie Alimentarã, Pisciculturã,
Silviculturã ºi Dezvoltare Ruralã, dreptul de vot este conferit
tuturor membrilor camerelor agricole judeþene. În acest sens,
pânã la data de 01.11.2013, se primesc cererile de adeziune,
la sediul CAIAPSDR, din strada General Magheru nr. 14,
camera M002 (în clãdirea Consiliului Judeþean).
Membri ai camerelor agricole pot fi:
a) membri individuali: fermieri, persoane fizice sau juridice
care desfãºoarã activitãþi în agriculturã, industrie alimentarã,
pisciculturã, silviculturã, indiferent de domeniul de activitate,
cu domiciliul/sediul în judeþul respectiv;
b) membri colectivi: asociaþiile profesionale din domeniul
agricol, forestier ºi conexe înregistrate la nivel judeþean,
precum ºi grupuri de producãtori legal constituite, patronate
din domeniul agricol, forestier ºi conexe reprezentate în
teritoriu; sindicate din domeniul agricol, forestier ºi conexe
reprezentate în teritoriu; cooperative agricole, ocoale silvice
care administreazã/asigurã servicii silvice pentru fondul
forestier, altul decât proprietatea publicã a statului; colegiul
medicilor veterinari; instituþii de învãþãmânt ºi/sau cercetare
agricolã.
Florin Orlãþan,
preºedintele Comitetului Judeþean de Iniþiativã

finanþãrii proiectului propus din
fonduri nerambursabile, urmare a
lansãrii sesiunii de depunere de
proiecte în cadrul axei IV
LEADER, mãsura 322 "Renovarea, dezvoltarea satelor,
îmbunãtãþirea serviciilor de bazã
pentru economia ºi populaþia
ruralã ºi punerea în valoare a
moºtenirii rurale", mãsura care
vizeazã, printre altele, construirea
ºi/sau modernizarea infrastructurii
rurale.
Lucrãrile de realizare a
investiþiei vor fi prevãzute în
bugetul local pentru perioada de

realizare a investiþiei, inclusiv
cheltuielile pentru achiziþia
serviciului de consultanþã a
proiectului, în conformitate cu
prevederile legale în vigoare.
Prin aceeaºi hotãrâre, Consiliul
Local al comunei îºi ia angajamentul de a asigura exploatarea
buldoexcavatorului (prin compartimentul administrativ gospodãresc), în conformitate cu reglementãrile în vigoare privind condiþiile de exploatare ºi Regulamentul de Organizare ºi Funcþionare al Compartimentului Administrativ Gospodãresc.

Investiþia propusã a se realiza
în cadrul proiectului va deservi
întreaga populaþie din comuna
Racoviþa, precum ºi alte obiective:
instituþii publice, agenþi economici
etc., aºa cum rezultã din Memoriul
Justificativ al proiectului.
De asemenea, Consiliul Local al
comunei Racoviþa îºi ia angajamentul sã suporte cheltuielile de
mentenanþã ºi gestionare a
investiþiei, pe o perioada de cel
puþin 5 ani de la data la care
investiþia a fost datã în exploatare.
Bugetul proiectului, detaliat în
cadrul Memoriului Justificativ

pentru proiectul “Dotarea compartimentului administrativ gospodãresc prin achiziþia unui buldoexcavator, în comuna Racoviþa,
judeþul Sibiu” va fi finanþat din fonduri
structurale, prin Programul Naþional
de Dezvoltare Ruralã, mãsura 322
„Renovarea, dezvoltarea satelor,
îmbunãtãþirea serviciilor de bazã
pentru economia ºi populaþia ruralã
ºi punerea în valoare a moºtenirii
rurale”, prin Grupul de Acþiune
Localã "Þara Oltului".
Ducerea la îndeplinire a acestei
hotãrâri revine primarului Simion
Olariu.

Proiect de promovare turisticã
"Promovarea turismului în
comuna Racoviþa, judeþul Sibiu"
este titlul unui proiect de investiþii,
iniþiat de primarul Simion Olariu,
pe care Consiliul Local doreºte
sã-l acceseze în perioada
urmãtoare prin intermediul
Programului Naþional de
Dezvoltare Ruralã - Mãsura 313,
AXA IV LEADER.
Astfel, prin adoptarea Hotãrârii
nr. 53/2013, legislativul local a
aprobat necesitatea ºi oportunitatea realizãrii respectivei
investiþii deoarece încurajarea
activitãþilor turistice contribuie la
dezvoltarea sectorului turistic în
comunã ºi implicit la creºterea
condiþiilor de trai ale locuitorilor.
(Comuna doreºte sã fructifice
potenþialul turistic încã neexploatat prin prezenta investiþie.)
Oportunitatea investiþiei derivã
din faptul cã existã posibilitatea
asigurãrii finanþãrii proiectului
propus din fonduri nerambursabile, urmare a lansãrii sesiunii
de depunere de proiecte în
cadrul axei IV LEADER, mãsura
313 "Încurajarea activitãþilor

turistice", mãsura care vizeazã,
printre altele, construirea ºi/sau
modernizarea infrastructurii
rurale.
Prin HCL 53/2013 se prevãd
lucrãrile de realizare a investiþiei
din bugetul local pentru perioada
de realizare a investiþiei, inclusiv
cheltuieli pentru achiziþia
serviciului de consultanþã a
proiectului, în conformitate cu
prevederile legale în vigoare.
Consiliul Local al comunei îºi ia
angajamentul de a utiliza spaþiul
în care se va amenaja centrul
local de informare ºi promovare
turisticã exclusiv pentru activitatea acestuia.
Investiþia propusã a se realiza
în cadrul proiectului ”Promovarea
turismului în comuna Racoviþa,
judeþul Sibiu” va deservi întreaga
populaþie din comuna Racoviþa,
precum ºi alte obiective: instituþii
publice, agenþi economici etc.,
aºa cum rezultã din Memoriul
Justificativ al proiectului.
Tot hotãrârea respectivã mai
prevede cã legislativul local al
comunei îºi ia angajamentul sã

suporte cheltuielile de mentenanþã ºi gestionare a investiþiei,
pe o perioada de cel puþin 5 ani
de la data la care investiþia a fost
datã în exploatare.
Bugetul proiectului va fi finanþat
din fonduri structurale, prin

Programul Naþional de Dezvoltare Ruralã, mãsura 313
„Încurajarea activitãþilor turistice”,
prin Grupul de Acþiune Localã
"Þara Oltului".
Hotãrârea va fi dusã la îndeplinire de primarul Simion Olariu.

Cereri pentru subvenþia la motorinã
Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie
pentru Agriculturã (A.P.I.A.)
informeazã potenþialii beneficiari
cã s-a aprobat acordarea
ajutorului de stat pentru motorina
utilizatã în agriculturã. Cererile de
acord prealabil se depun dupã
20 de zile de la data intrãrii în
vigoare a H.G. nr. 763/2013, dar
nu mai târziu de 13 decembrie
2013. Ajutorul de stat se acordã
sub formã de rambursare a
diferenþei dintre acciza standard
ºi acciza redusã (stabilitã la
21,00 euro/1000 litri) pentru
motorina utilizatã la efectuarea
lucrãrilor mecanizate în agriculturã. Beneficiarii schemei de
ajutor de stat sunt persoanele
juridice `i persoanele fizice care
se angajeazã sã se autorizeze ca
persoane fizice autorizate sau
întreprinderi individuale conform
Ordonanþei de Urgenþã nr.44/
2008 privind desfãºurarea
activitãþilor economice de cãtre
persoanele fizice autorizate,
întreprinderile individuale ºi
întreprinderile familiale, dupã cum
urmeazã:
a) producãtorii agricoli,
persoane fizice autorizate, întreprinderile
individuale
ºi
întreprinderile familial, constituite
potrivit Ordonanþei de urgenþã a
Guvernului nr. 44/2008 privind
desfãºurarea activitãþilor economice de cãtre persoanele fizice
autorizate, întreprinderile individuale ºi întreprinderile familiale, cu

modificãrile ulterioare, ºi/sau
persoane juridice, grupuri de
producãtori recunoscute, inclusiv
recunoscute preliminar, sau
organizaþii de producãtori
recunoscute, dupã caz, care sunt
înregistraþi/te în Registrul agricol,
Registrul fermelor, Registrul
plantaþiilor viticole, alte evidenþe
funciare, care exploateazã
terenuri agricole, individual sau
în forme de asociere conform
legislaþiei în vigoare, în scopul
obþinerii producþiei agricole;
b) producãtorii agricoli, persoane fizice autorizate, întreprinderile
individuale
ºi
întreprinderile familiale constituite
potrivit Ordonanþei de urgenþã a
Guvernului nr. 44/2008, cu
modificãrile ulterioare, ºi/sau
persoane juridice, grupuri de
producãtori recunoscute sau
organizaþii de producãtori
recunoscute, dupã caz, care sunt
înregistraþi în Registrul naþional al
exploataþiilor ºi care deþin, cresc
sau exploateazã animale,
individual sau în forme de
asociere conform legislaþiei în
vigoare, în scopul obþinerii
producþiei agricole;
c) organizaþiile de îmbunãtãþiri
funciare ºi federaþiile de
organizaþii de îmbunãtãþiri funciare înscrise în Registrul naþional
al organizaþiilor de îmbunãtãþiri
funciare ºi Administraþia Naþionalã
a Îmbunãtãþirilor Funciare, aºa
cum sunt definite în Legea

îmbunãtãþirilor funciare nr. 138/
2004, republicatã, cu completãrile
ulterioare;
d) organismele/organizaþiile de
cercetare, respectiv universitãþile,
institutele ºi staþiunile de
cercetare-dezvoltare
din
domeniul agricol, indiferent de
statutul lor juridic sau de modul
lor de finanþare, al cãror scop
principal este de a realiza cercetare fundamentalã, cercetare
industrialã sau dezvoltare
experimentalã ºi de a-ºi face
cunoscute rezultatele prin
predare, publicare sau transfer
de tehnologie.
Persoanele fizice au obliga\ia ca
în termen de 60 de zile
lucrãtoare de la data primirii
notificãrii privind acordul prealabil
pentru finanþare, sã se autorizeze
ca persoane fizice autorizate sau
întreprinderi individuale, conform
Ordonanþei de Urgenþã nr.44/
2008 privind desfãºurarea
activitãþilor economice de cãtre
persoanele fizice autorizate,
întreprinderile individuale ºi
întreprinderile familiale; în acest
sens vor prezenta certificatul de
înregistrare la Oficiul Registrului
Comerþului. În caz de neprezentare în termen a certificatului
de înregistrare, solicitantul este
exclus de la schema de finanþare.
De asemenea, menþionãm cã
beneficiarii nu trebuie sã fie în
dificultate financiarã în sensul
Liniilor directoare comunitare

privind ajutorul de stat pentru
salvarea ºi restructurarea
firmelor aflate în dificultate,
respectiv persoane care constituie subiectul procedurilor de
faliment, reorganizare judiciarã
sau lichidare `i sa nu fi fost emisã
o decizie de recuperare a unui
ajutor de stat, dacã aceastã
decizie de recuperare nu a fost
deja executatã, conform
prevederilor legale în vigoare,
precum ºi ale art. 13 - 17 din
Ordonanþa Guvernului nr. 14/
2010 privind mãsuri financiare
pentru reglementarea ajutoarelor
de stat acordate producãtorilor
agricoli, începând cu anul 2010,
aprobatã cu modificãri ºi
completãri prin Legea nr. 74/
2010, cu completãrile ulterioare.
Cererea de acord prealabil
pentru finanþare prin rambursare
se depune la centrele judeþene
ale Agenþiei de Plãþi ºi Intervenþie
pentru Agriculturã sau al
municipiului Bucureºti, pe raza
cãrora sunt situate exploataþiile
agricole pentru care se solicitã
ajutorul de stat sau unde au
depus cererea de platã pentru
schemele de sprijin pe suprafaþã
sau unde au depus cererile
conform H.G. nr. 408/2010 ºi
O.M.A.D.R. nr. 126/2010 cu
modificãrile ºi completãrile
ulterioare.
Acordul prealabil pentru
finanþare prin rambursare se
emite de cãtre centrele judeþene

ale Agenþiei de Plãþi ºi Intervenþie
pentru Agriculturã sau al
municipiului Bucureºti, în termen
de cel mult 20 de zile de la data
depunerii cererii de acord
prealabil pentru finanþare prin
rambursare.
Cererile de platã se depun
pânã la finele lunii urmãtoare
trimestrului pentru care se solicitã
rambursarea, însoþite de o
situaþie centralizatoare privind
cantitãþile de motorinã achiziþionate `i utilizate aferente
trimestrului respectiv precum ºi
de documentele fiscale de
vânzare emise de furnizori pe
numele beneficiarilor.
Plata ajutorului de stat sub
formã de rambursare se
efectueazã trimestrial în anul 2014
în limita cantitãþilor maxime

anuale aprobate. În cazul în care
cantitãþile de motorinã pentru
care se solicitã plãþi în cadrul
schemei de ajutor de stat
depãºesc cantitãþile maxime
anuale, cuantumul plãþilor se
reduce proporþional pentru toate
sectoarele.
Beneficiarii
care,
prin
înscrierea sau atestarea de date
nereale pe documentele de
decontare aferente ajutorului de
stat, au încasat sume de la
bugetul de stat în mod necuvenit
nu mai beneficiazã de ajutor
pentru o perioadã de trei ani.
Totodatã, sumele reprezentând
ajutor necuvenit se recupereazã
de la beneficiarii ajutorului de
stat.
SERVICIUL RELAÞII CU
PUBLICUL ªI COMUNICARE

Suntem ºi pe Facebook!
De câteva luni, 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 e- mail:
deracovita.jurnalul@facebook.com, sau la
jurnalulderacovita@gmail.com. Nu uitaþi sã vã semnaþi cu numele
ºi adresa corectã!

rosu galben albastru negru

Cu prilejul ºedinþei ordinare din
30 septembrie, Consiliul Local al
comunei Racoviþa a adoptat
Hotãrârea nr. 52/2013 privind
aprobarea realizãrii proiectului de
investiþii „Dotarea compartimentului administrativ gospodãresc prin achiziþia unui buldoexcavator, în comuna Racoviþa,
judeþul Sibiu”, în vederea accesãrii
Programului Naþional de
Dezvoltare Ruralã - Mãsura 322,
AXA IV LEADER, de cãtre
COMUNA RACOVIÞA.
Astfel, în baza unei iniþiative a
primarului Simion Olariu, legislativul
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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
Elena- Delia Stancu

Dezbateri despre managementul siturilor Natura 2000 din zona de sud a judeþului
din zonã ce desfãºoarã diferite
activitãþi în domeniul turismului,
diverºi alþi invitaþi.
Atât cu acest prilej, cât ºi în
perioada urmãtoare, noi, în
calitate de organism ce elaboreazã planul de management
integrat pentru cele douã situri,
ne-am oferit disponibilitatea de a
le pune la dispoziþie informaþiile
necesare, de a le face vizite în
UAT-uri pentru a strânge mai
uºor informaþiile necesare ºi
pentru a le prelucra.
Vineri a avut loc un seminar
în cadrul cãruia am dorit sã
diseminãm anumite informaþii
referitoare la activitatea de
administrare a celor douã situri
Natura 2000, am prezentat
detaliat scopul, obiectivele ºi
rezultatele proiectului pe care îl
implementãm la ora actualã prin
Programul POSDRU Mediu,
precum ºi anumite aspecte ce þin
de planul de management ce
urmeazã a se realiza aceste
situri.", ne-a declarat expertul în
biodiversitate Mihai Petrescu,
reprezentantul Asociaþiei Munþii
Fãgãraº, organizatoarea celor
douã acþiuni.

Pravã\, Lere`ti, Nuc`oara, ocupatã de cele douã situri este
Arefu, Brãdule\, Salatrucu) ºi de 243.627,27 ha.
Situl "Munþii Fãgãraº" este al
Vîlcea (Peri`ani, Boi`oara,
doilea
ca suprafaþã din
Câineni). În total, suprafaþa
România, dupã Delta Dunãrii.

Cele douã situri Natura 2000,
"Piemontul Fãgãraº" ºi "Munþii
Fãgãraº" se întind pe
suprafe\ele a 27 de unitã\i
administrativ- teritoriale (UATuri) din judeþele Sibiu (Turnu
Ro`u,
Racovi\a,
Avrig,
Porumbacu de Jos, Câr\i`oara,
Arpa`u de Jos, Braºov (Victoria,
Ucea, Vi`tea, Sâmbãta de Sus,
Drãgu`, Lisa, Recea, Hârseni,
~inca, ~inca Nouã, Zãrne`ti),
Argeº (Rucãr, Valea Mare

SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUAÞII DE URGENÞÃ AL COMUNEI RACOVIÞA VÃ
INFORMEAZÃ

Despre cutremure
Cutremur sau seism sunt termenii
folosiþi pentru miscãrile pãmântului, ce
constau în vibraþii cu originea în zonele
subterane ale planetei. Acestea se
propagã sub formã de unde, prin
intermediul rocilor. Cutremurele pot fi
generate de cauze naturale: deplasarea
plãcilor tectonice, erupþii vulcanice, impactul
cu meteoriþi, sau de acþiuni ale omului:
mijloace de transport (minicutremure),
explozii subterane, edificii care se surpã
(mine abandonate, de exemplu).
Cutremurele pot genera ºi alte
evenimente negative, ce pot afecta
comunitãþile umane: incendii, explozii,
contaminare chimicã, contaminare
radioactivã. Cutremurele submarine pot
genera valuri uriaºe, ce sunt denumite
“tsunami”.
Pentru mãsurarea cutremurelor, se
utilizeazã douã scãri. Scara Richter
mãsoarã intensitatea undelor seismice.
Scara Mercalli mãsoarã efectele
cutremurelor asupra oamenilor ºi
clãdirilor.

seismogenã subcrustalã Vrancea; zone
seismogene de suprafaþã – Transilvania,
Banat, Criºana, Maramureº, MediaºTârnãveni- Fãgãraº; zone seismogene
situate pe teritoriile statelor vecine.
În zonele cu seismicitate ridicatã
(peste VII MSK) sunt amplasate cca. 40
oraºe dens populate, printre care
Bucureºti, Ploieºti, Constanþa, Braºov,
Galaþi, Brãila.

MÃSURI DE
PROTECÞIE ÎNAINTE
DE CUTREMUR

PENTRU
DIMINUAREA
EFECTELOR UNUI CUTREMUR ªI
PROTECÞIA VIEÞII CETÃÞENILOR ªI
A BUNURILOR MATERIALE ESTE
NECESAR SÃ FIE RESPECTATE
URMÃTOARELE REGULI:
• executarea lucrãrilor de reparaþie ºi
întreþinere la clãdirile care, în cazul
producerii unui seism, pot fi afectate;
• evitarea modificãrilor constructive
(extinderi
sau reduceri a unor spaþii),
CUTREMURELE ÎN
deoarece acestea pot afecta structura
ROMÂNIA
de rezistenþã a construcþiilor;
• interzicerea montãrii instalaþiilor grele
Principalii factori determinanþi: zona

(antene, instalaþii de ventilaþie/
climatizare, etc.) pe elementele
structurale sau nestructurale ale clãdirii,
dacã acestea afecteazã structura de
rezistenþã;
• fiecare familie trebuie sã aibã un
"plan de protecþie" în caz de cutremur
ºi trebuie sã stabileascã urmãtoarele
aspecte: din ce tip de structurã este
realizatã locuinþa, dacã va oscila mai
mult sau mai puþin la cutremur, unde
existã pereþi despãrþitori ºi pereþi de
rezistenþã, tencuieli goase si ornamente
care pot cãdea, mobilier suprapus de
care trebuie sã se fereascã ºi trebuie

fixat de structurã, ce surse de incendiu
existã (sobã, aragaz etc);
• trebuie cunoscutã amplasarea
comutatoarelor, siguranþelor, robinetelor
generale ºi locale pentru electricitate,
apã ºi gaze ºi modul lor de manevrare,
astfel încât la nevoie sã poatã acþiona
cu operativitate;
• toþi membrii unei familii trebuie sã
cunoascã ºi sã exerseze periodic "o
procedurã" de protecþie în caz de
cutremur.
(continuarea în numãrul
urmãtor al publicaþiei)

Din creaþiile
sãtenilor
...
sãtenilor...
Continuãm ºi luna aceasta
publicarea unei poezii din scurta
colecþie dedicatã lunilor anului, trimisã
de doamna Geta Limbãºan din
Racoviþa
Îi mulþumim ºi lãsãm cititorii sã se
pronunþe asupra calitãþii versurilor.

Octombrie (Brumãrel)
Cu ochi mari, de brotãcel,
Iatã, vine Brumãrel
ªi cu drag se-apropie,
Luna lui Octombrie
Iar pe gardul de nuiele,
Stau la sfat trei pãsãrele
ªi cu ochii sus în zare,
Se pregãtesc de plecare.
Stã pitit, ca un purcel,
Colo jos, un dovlecel
ªi el vrea ca sã ne spunã
Cã nu vrea bãtut de brumã.
Albe ca dantelele,
Stau ºi crizantemele,
Ici- colo, pe o cãrare
Stau cu faþa cãtre soare.
Ele vor ca sã ne spunã,
Cã a fost o toamnã bunã.
Geta Limbãºan

rosu galben albastru negru

În zilele de 26 ºi 27
septembrie, Orangeria fostei
Reºedinþe de varã a baronului
Samuel
von
Brukenthal
(Preventoriul) din oraºul Avrig a
gãzduit douã acþiuni (un grup de
lucru ºi un seminar) axate pe
diferite aspecte privind turismul
durabil ºi importan\a conservãrii
habitatelor `i speciilor de interes
comunitar din zona siturilor
Natura 2000 "Mun\ii Fãgãra`" `i
"Piemontul Fãgãra`".
Activitãþile au fost organizate
în
cadrul
proiectului
„Managementul integrat al
siturilor Natura 2000 Mun\ii
Fãgãra` `i Piemontul Fãgãra`”,
finan\at
prin
Programul
Opera\ional Sectorial ”Mediu”
2007 – 2013.
"Grupul de lucru organizat joi
a fãcut parte din seria de întâlniri
judeþene organizate pentru
diverse dezbateri despre dezvoltarea durabilã, la care au fost
prezenþi reprezentanþi ai
administraþiilor locale, pentru
fiecare judeþ unde se întind cele
douã situri Natura 2000 (Argeº,
Braºov, Sibiu ºi Vîlcea), conducãtori ai unor agenþi economici
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Despre echipa de fotbal A.S. INTER Racoviþa
Evoluþie sezon 2013- 2014
14-09-2013, A.S. INTER Racoviþa - A.S. Arpaºu
22-09-2013, A.S. Nocrich - AS INTER Racoviþa
28-09-2013, A.S. INTER Racoviþa - A.S. Chirpãr
06-10-2013, Voinþa Roºia - A.S. INTER Racoviþa
12-10-2013, A.S. INTER Racoviþa - A.S. Turnu Roºu
20-10-2013, Bucegi Veºtem - A.S. INTER Racoviþa
26-10-2013, A.S. INTER Racoviþa - Corsav Veºtem

(1 - 1)
(0 - 1)
(6 - 0)
(2- 4)
(2 - 0)
(2 - 0)
(4 - 3)

Urmãtoarele etape:
02-11-2013, ora 15, A.S. INTER Racoviþa - Rokiees Sibiu (se joacã
la Mârºa)
10-11-2013, ora 11, A.S. Bradu - A.S. INTER Racoviþa
Clasament (dupã etapa a VII- a)#
Nume echipã
M V
1 Bucegi Veºtem
7 5
2 A.S. Bradu
7 5
3 A.S. INTER Racoviþa 7 5
4 A.S. Arpaºu
7 3
5 Rokiees Sibiu
7 3
6 A.S. Nocrich
7 3
7 Corsav Veºtem
6 2
8 AS Chirpãr
6 1
9 Voinþa Roºia
7 1
10 A.S. Turnu Roºu
7 1
suporterilor pentru susþinerea
arãtatã la fiecare meci disputat,
atât acasã cât ºi în deplasare, ºi
vã aºteptãm în numãr ºi mai mare
la urmãtoarele douã meciuri. De

Liga a V
-a, Seria II
V-a,
E I
G
P
1 1 33-8 16p
1 1 20-8 16p
1 1 18-8 16p
2 2 16-10 11p
1 3 23-18 10p
0 4 12-15 9p
1 3 14-16 7p
1 4 9-18 4p
1 5 11-25 4p
1 5 8-38 4p

asemenea, mulþumim ºi
PRIMÃRIEI RACOVIÞA pentru
sprijinul acordat de câte ori am
avut nevoie.", ne-a spus
finanþatorul echipei, Robert Vasiu.

Informaþii utile de la APIA
Agen\ia de Plã\i `i Interven\ie pentru
Agriculturã (APIA) informeazã cã a
încheiat conven\ii privind finanþarea
capitalului de lucru pentru desfãºurarea
activitãþilor curente de cãtre beneficiarii
Mãsurii 215 – Plãþi privind bunãstarea
animalelor – porcine – anul II de
angajament, sesiunea I de depunere.
Prin încheierea acestor conven\ii, APIA
emite, la cererea solicitantului, o
adeverin\ã, prin care confirmã:
- cã solicitantul a depus în perioada 12
– 30 august 2013 cerere de ajutor pentru
Mãsura 215 - Plãþi privind bunãstarea
animalelor – porcine, aferentã anului II
de angajament, sesiunea I de depunere;
- suma în euro reprezentând 50% din
valoarea sprijinului solicitat de Beneficiar
prin cerere de platã;
- cã solicitantul nu a fãcut obiectul unui
control la faþa locului în primul an de
angajament;
- cã solicitantul nu are notificãri de
neconcordanþe ºi /sau neconformitãþi
emise de cãtre APIA pentru cererea de
ajutor depusã în anul I.
Valoarea creditului va fi de pânã la
90% din suma cuvenitã din Plãþile privind
bunãstarea animalelor. Fondul de
Garantare a Creditului Rural IFN SA `i
Fondul Na\ional de Garantare a
Creditelor pentru Întreprinderile Mici `i
Mijlocii garanteazã 80% din valoarea
creditului contractat de fermier.
Toate convenþiile încheiate între
Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie pentru
Agriculturã – Banca ºi Fondul de
Garantare sunt postate pe site -ul APIA,
la adresa www.apia.org.ro.
Menþionãm cã Banca (creditorul) are
dreptul de a impune, pe lângã o serie de

Sibiu
A
+7
+4
+4
-1
+1
-3
-2
-5
-5
-5

LOT JUCÃTORI A.S. INTER RACOVIÞA
Mijlocaºi:
Ciprian Luca
Robert Vasiu
Andrei Iorgu
Adrian Stoian
Alexandru Bãrbulescu
Constantin Mitrache
Rãzvan Murãrescu
Radu Olaru

Portari:
Iosif Mereº
Ionuþ Racolþa
Fundaºi:
Alexandru Leuþã
Mãdãlin Ungur
Eugen Steva
Rãzvan Anghel
Vasile Neamþu

Antrenor principal: Vasile Comãnean

Atenþie la RABIE!

Reamintim cã Rabia (Turbarea) este o
zoonozã, reprezentând o boalã infecþioasã
comunã tuturor mamiferelor, exprimatã clinic
prin semne nervoase extrem de grave,
urmatã, în finalul evoluþiei bolii, de moarte. Un
semn patognomonic al rabiei este dromomania
(deplasare continuã, fãrã o þintã precisã).
Boala este produsã de virusul rabic
identificabil în cantitate mare mai ales în creierul
ºi saliva animalelor infectate. Virusul se
transmite de la un animal la altul, sau la om,
prin muºcãtura sau zgârietura animalelor
infectate ºi contactul cu saliva acestora.
Þinând cont cã, în difuzarea rabiei, un rol
activ îl au animalele carnivore domestice
(câinele ºi pisica) ºi sãlbatice, în mod cu totul
special vulpea, care reprezintã un rezervor
important al virusului rabic, precum ºi faptul cã
aceastã boalã reprezintã un pericol pentru
sãnãtatea omului, anual sunt efectuate
campanii de vaccinare antirabicã, atât la
animalele domestice cât ºi la animale carnivore
sãlbatice (programul de vaccinare a vulpilor
este cofinanþat cu fonduri europene).
Precizãm cã, în conformitate cu legislaþia în
vigoare, niciun animal de companie nu poate
circula în spaþiul european fãrã a fi identificat
prin tatuare sau microcipare, fãrã a poseda
paºaport ºi carnet de sãnãtate, în care sunt
specificate, sub semnãtura medicului veterinar,
vaccinãrile antirabice ºi alte vaccinãri obligatorii.
În judeþul Sibiu, pentru implementarea
programul de prevenire ºi combatere a Rabiei
(parte componentã a programului naþional),
s-a urmãrit în acest an efectuarea acþiunilor
stabilite pe etape de desfãºurare, acþiuni
coordonate de personalul de specialitate din
cadrul D.S.V.S.A Sibiu în colaborare cu
A.J.V.P.S. Direcþia Silvicã Judeþeanã,
responsabilii fondurilor de vânãtoare private,
Direcþia de Sãnãtate Publicã ºi proprietarii de
animale ºi care au fost direcþionate, prioritar,
pentru:
- Identificarea ºi confirmarea cazurilor de
Rabie prin teste de laborator ºi depistarea
SERVICIUL RELAÞII CU originii bolii;
PUBLICUL ªI COMUNICARE
- Oprirea rãspândirii bolii prin delimitarea

adeverinþe/acte doveditoare necesare
dosarului, propriile condiþii de creditare,
stabilite de cãtre Creditor ºi aprobate de
cãtre Banca Naþionalã a României. Aici
sunt incluse ºi garanþii pe care Creditorul
le poate solicita din partea Beneficiarului
(fermierului).
Banca are obligaþia sã informeze
Beneficiarii privind obligaþia acestora de
a suporta contravaloarea dobanzilor,
diferenþelor de curs valutar,
comisioanelor bancare ºi de garantare
ce decurg din aceste credite.
În conformitate cu prevederile Ordinului
ministrului agriculturii ºi dezvoltãrii rurale
nr. 703/23.07.2013 privind aprobarea
condi\iilor în care se vor încheia
Conven\iile dintre institu\iile financiare
bancare `i nebancare `i Agen\ia de Plã\i
`i Interven\ie pentru Agriculturã, în
vederea finan\ãrii de cãtre acestea a
activitã\ilor curente ale beneficiarilor
plã\ilor derulate prin APIA, Banca trebuie
sã respecte nivelurile costurilor aferente
acordãrii creditelor pentru beneficiarii
plã\ilor directe, astfel încât dobânda finalã
aplicatã beneficiarului nu poate depã`i
ROBOR 6M + 4%, iar comisioanele
aferente creditului sã fie în limita de 1%.
Totodatã, potrivit aceluiaºi act
normativ, Banca trebuie sã facã dovada
cã în perioada 2008 - 2012 a acordat
credite beneficiarilor Axei I - Cre`terea
competitivitã\ii sectoarelor agricol `i
forestier, Axei III - Calitatea vie\ii în zonele
rurale `i diversificarea economiei rurale
`i Axei IV Leader din Programul Naþional
de Dezvolare Ruralã 2007 - 2013.

Atacanþi:
Lucian Bigu
Alexandru Stoian
Cãtãlin Gabor
Bogdan Pleºa

de zonele infectate;
- Controlul permanent a stãrii de sãnãtate
a animalelor domestice ºi sãlbatice receptive;
- Reducerea numãrului de animale cu
potenþial ridicat de infectare ºi de rãspândire a
bolii din zonele rabigene, prin mãsuri specifice;
- Catagrafia câinilor ºi pisicilor din localitãþi
cu stãpân cunoscut ºi a animalelor receptive
din mediul silvatic;
- Imunoprofilaxia antirabicã, prin vaccinarea
carnasierelor domestice ºi a vulpilor din zona
silvaticã;
- Respectarea legilaþiei în vigoare precum
ºi a regulilor de recoltare, ambalare ºi transport
al probelor la laborator pentru diagnosticul
Rabiei.
O etapã de importanþã majorã în programul
de prevenire ºi combatere a Rabiei o constituie
efectuarea operaþiunilor de vaccinare a
carnasierelor domestice ºi sãlbatice receptive,
în campanii organizate de cãtre serviciul de
specialitate din cadrul D.S.V.S.A. Sibiu prin
personalul sanitar veterinar de la circumscripþiile
concesionate din localitãþile judeþului, în
colaborare cu personalul de la alte unitãþi
implicate.
În context, a doua etapã din acest an de
administrare aerianã a momelilor cu vaccin în
judeþul Sibiu, acþiune organizatã de
A.N.S.V.S.A, se desfãºoarã în cea de-a douã
jumãtate a lunii octombrie, prin distribuirea a
20 de momeli vaccinale/km², din avion,
respectându-se regimul meteorologic, densitatea de distribuire ºi rutele de zbor stabilite de
cãtre specialiºti.
Administrarea manualã a momelilor
vaccinale se efectueazã de cãtre reprezentanþii fondurilor de vânãtoare împreunã cu
personalul de specialitate din cadrul D.S.V.S.A.
Sibiu, prin amplasarea, începând cu 25
octombrie, a 1.383 de momeli vaccinale în
zonele rabigene, la vizuinã, sau alte locaºuri
populate cu animale receptive, în jurul localitãþilor, a râurilor Olt, Târnava, Valea Hârtibaciului, Cibin, a lacurilor ºi a barajelor, fiind
evitate distribuirea vaccinului pe teritorii locuite,
în apã, pe drumuri publice sau în apropierea
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spaþiilor locuite din cadrul zonelor vizate.
Vaccinarea câinilor ºi pisicilor cu stãpân
cunoscut, existenþi pe raza judeþului, se
desfãºoarã în perioada octombrie – decembrie
ºi va cuprinde un numãr de 39.047 câini ºi
7.015 pisici, fiind asigurat vaccinul ºi alte
materiale sanitare necesare.
Un rol foarte important pentru a evita
rãspândirea rabiei, îl are populaþia ºi în special
proprietarii de câini ºi pisici, care au urmãtoarele
îndatoriri:
• sã prezinte animalele pentru efectuarea
vaccinãrii antirabice în campania de vaccinare,
sau ori de câte ori situaþia epidemiologicã o
impune;
• sã posede carnetul de sãnãtate individual
(pe animal) emis de medicul veterinar de liberã
practicã arondat;
• sã nu lase câinii în afara curþilor, sã þinã
câinii de pazã legaþi în permanenþã,
• sã anunþe imediat orice suspiciune de boalã
sau muºcãturã produsã la om de cãtre câinii
sau pisicile aflate în proprietatea lor, sau
muºcãturi produse de cãtre animale sãlbatice;
• persoanele muºcate de un animal trebuie
sã se prezinte de urgenþã la medic;
• proprietarii adãposturilor pentru câinii fãrã
stãpân (primãriile, sau persoane fizice, asociaþii,
fundaþii, etc.) sunt obligaþi sã vaccineze
animalele pe care le gestioneazã, cu personal
de specialitate;
• persoanele care gãsesc, în perioada
administrãrii de momele cu vaccin în mediul
silvatic, momele a cãrei înveliº este desfãcut,
spart sau distrus, le vor colectata într-o pungã
de plastic cu mâinile protejate de mãnuºi ºi vor
anunþa medicul veterinar din cea mai apropiatã
localitate pentru a gestiona în continuare.
• este interzisã jupuirea animalelor
domestice sau sãlbatice gãsite moarte, pânã
la sosirea medicului veterinar;
• este interzisã vânãtoarea cu câini, în zonele
în care s-a diagnosticat turbarea;
• recomandãm solicitarea medicului
veterinar pentru a vã informa sau pentru a se
acþiona corect în cazul unor neclaritãþi sau
situaþii deosebite.
Dr
Dr.. Penþea Ioan
Compartiment Comunicare la
D.S.V
D.S.V.S.A.
.S.A. Sibiu

Atenþie la Operaþiunea "Accidentul"!
În ultima perioadã, mai mulþi
cetãþeni ce locuiesc pe teritoriul
comunei Racoviþa au fost victimele
unor tentative de înºelãciuni telefonice
prin metoda "accidentul". Chiar dacã
scenariul este câteodatã uºor
modificat, probabil pentru a deveni
cât mai credibil, lucrurile se întâmplã
cam aºa: victima este apelatã la
telefonul mobil de un necunoscut care

pretinde cã este avocat. Falsul
"avocat" spune victimei cã are nevoie
de bani, pentru ca bãiatul acesteia,
aflat în spital în stare gravã, sã scape
de consecinþele juridice în urma unui
accident rutier, pe care l-ar fi
provocat.
Ca sa fie mai credibil, asa-zisul
avocat spune de obicei cã se aflã în
spital ºi dã victimei la telefon o altã

persoanã, care se va da drept fiul
accidentat. "Accidentatul" spune
victimei cã are nevoie de bani ºi îi va
transmite numele unei bãnci ºi un
cont unde sã depunã urgent o sumã
considerabilã de bani.
Pentru a nu cãdea în "plasa" unor
escroci, cetãþenii, în special
persoanele în vârstã, sunt sfãtuiþi sã
nu dea curs unor astfel de solicitãri

telefonice.
De asemenea , nu trimiteti coduri
de reîncãrcare electronicã a
cartelelor telefonice sau bani celor
care va solicitã acest lucru prin
telefon, indiferent de motivul pe care
îl invocã sau de calitatea pe care
pretind cã o au! Motivaþi cã aveþi
nevoie de timp pentru a face rost
de bani ºi verificaþi în orice mod

informaþiile care v-au fost transmise.
Dacã cel care vã sunã pretinde
cã este o cunostinþã a unei rude
care a avut un accident, pentru a
verifica informaþia, sunaþi pe numãrul
de telefon pe care comunicaþi de
obicei cu presupusa victimã. Dacã
aceasta nu rãspunde, sunaþi la
Poliþie, Parchet sau Spital, pentru a
va convinge cã veºtile primite sunt

adevarate.
Înainte de a trimite orice sumã de
bani, cereþi-i interlocutorului o
întâlnire directã ºi anunþaþi Poliþia,
pentru a vã acorda sprijin.
Anuntaþi cât mai repede Poliþia,
apelând numãrul unic 112, în cazul
în care sunteþi victima unei astfel de
înºelãciuni sau daca cineva a
încercat sã vã înºele.

rosu galben albastru negru

Din aceastã varã, în comuna
Racoviþa existã o nouã echipã de
fotbal: A.S. INTER RACOVIÞA.
Echipa a fost înfiinþatã de Robert
Vasiu, un tânãr iubitor al fotbalului,
ce îºi doreºte ca astfel sã aducã
puþinã bucurie pentru localnicii
pasionaþi ai acestui sport. De
asemenea, cei talentaþi au în
continuare ºansa de a practica
fotbalul într-un cadru organizat,
oficial.
Echipa A.S. INTER RACOVIÞA
este înscrisã în campionatul Ligii a
V-a, Seria II Sibiu, sezon 2013 2014.
"Am înfiinþat aceastã echipã cu
gândul de a ajunge la un nivel cât
mai înalt al fotbalului românesc, de
a face, cât de cât, o performanþã.
Chiar dacã am înfiinþat echipa de
puþin timp (doar din vara acestui
an), ºi poate mulþi nu s-ar fi aºteptat, am avut un debut în campionat
cât se poate de bun. Mai avem
încã douã hopuri de trecut, pe care
trebuie sã le tratãm cât se poate
de serios ºi dacã o sã fie bine, ne
vom face un cadou cât se poate
de frumos, ºi anume terminarea
turului de campionat pe primul loc!!!
Noi, echipa de fotbal INTER
RACOVIÞA, mulþumim tuturor

