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Ponta a pornit hidrocentrala de la Racovi\a
”Turul inaugural” al lui Victor
Ponta a început în jurul orei
prânzului, la Centrala Hidroelectricã Racovi\a. Aici, înaltul oficial
guvernamental a fost întâmpinat
de primarul comunei Racovi\a,
Simion Olariu, `i directorul
general al Hidrolelectrica, Mihai
Stãnculescu.
Împreunã cu premierul, la
Racovi\a au sosit `i mai mul\i
oficiali ai Guvernului României
(printre ace`tia, ministrul delegat
pentru energie, Constantin Ni\ã),
dar `i pre`edintele Consiliului
Jude\ean Sibiu, Ioan Cindrea,
prefectul Ovidiu Ioan Sitterli,
reprezentan\i ai administra\iilor
jude\ene din vecinãtate, al\i
invita\i.
În interiorul Centralei Hidroelectrice l-au a`teptat pe Victor
Ponta mai mul\i reprezentan\i din
câteva jude\e ai companiei
de\inãtoare a obiectivului, responsabili ai societã\ii constructoare
(Hidroconstruc\ia), primari sau
reprezentan\i ai unor administra\ii
locale `i jude\ene, reprezentan\i
ai conducerii Bisericii Ortodoxe
din Ardeal, parlamentari de Sibiu,
diver`i al\i invita\i.
Imediat dupã sosirea la
hidrocentrala Racovi\a `i dupã
ce a salutat o parte a celor prezen\i, Victor Ponta alãturti de
primarul Simion Olariu, ministrul
Constantin Ni\ã `i directorul
Hidroelectrica, Mihai Stãnculescu, au tãiat panglica inauguralã a obiectivului. Apoi, premierul
`i ceilal\i invita\i au fost pofti\i în
sala de comandã a centralei, unde,
dupã ce i s-au oferit câteva detalii
tehnice despre obiectiv `i agregatele ce se aflã în componen\a
acestuia, a fost rugat sã
porneascã instala\ia `i a urmãrit
primele minute de func\ionare a
celei dintâi turbine.
Când s-a asigurat cã totul
func\ioneazã la parametri

normali, Ponta `i-a exprimat
speran\a cã aceastã instala\ie va
func\iona mul\i ani de acum
înainte `i, alãturi de principalii
invita\i, s-au întors în sala principalã a hidrocentralei, pentru a
participa la momentul declara\iilor oficiale.
Mai întâi, reprezentan\ii
Hidroelectrica au trecut în revistã
toate informa\iile despre noua
hidrocentralã `i amenajarea
hidroelectricã a râului Olt, sector
Olt Defileu (dintre localitã\ile
Avrig `i Cornetu).
La rândul sãul, premierul
României a salutat oficialitã\ile
participante la acest eveniment `i
a mul\umit tuturor celor prezen\i
pentru primirea fãcutã `i a felicitat constructorii întregului obiectiv, furnizorii de hidroagregate `i
proprietarii hidrocentralei.

Inaugurarea
hidrocentraleisemn bun...
”Cred cã inaugurarea de
astãzi este un semn foarte bun,
în primul rând pentru Hidroelectrica dar `i pentru industria
noastrã. Mi s-a spus astãzi de
mai multe ori cã aici este vorba
de tehnicã româneascã `i de
capacitatea industrialã româneascã `i mi-am adus aminte
de vremurile în care eram un
model în multe, pe mai multe
continente. Uite cã acum, u`oru`or ne cam recâ`tigãm pia\a
noastrã `i acesta e un lucru foarte
important. Vreau sã apreciez
faptul cã Hidroelectrica, dupã
vremuri foarte grele, în care unii
doar s-au îmbogã\it de pe urma
a ceea ce este, categoric, o
bogã\ie na\ionalã, a trecut cu
bine de perioada dificilã a anului
2012. Acum, aceasta nu mai e
doar o societate care a revenit pe

CRÃCIUN FERICIT ~I
LA MUL|I ANI!
Frumuse\ea sãrbãtorilor de iarnã sã
vã gãseascã în case, alãturi de cei
dragi, sã vã aducã multã sãnãtate,
fericire `i împlinirea tuturor
dorin\elor.
Primarul comunei Racovi\a,
Simion Olariu

profit, a ie`it din insolven\ã, ci
este o societate pe care eu sper
cã, împreunã cu toatã conducerea `i cu ministrul pentru
energie, sã o ducem exact acolo
unde a ajuns `i Romgaz-ul: la
listarea pe Bursa din Londra.
Ceea ce cred eu cã nu e deloc
pu\in lucru pentru o companie
româneacsã. Sunt modest când
spun a`a ceva. De fapt, dupã
Romgaz, Hidroelectrica ar fi a
doua companie româneascã
listatã la bursa londonezã `i asta
ar fi o recuno`tere interna\ionalã
deosebitã. Am foarte mare
încredere cã ceea ce s-a fãcut,
s-a fãcut bine, chiar dacã au mai
fost `i sacrificii `i lucruri criticabile”, a spus primul ministru.
moment marea provocare pentru
România este sã iasã din grani\ã.
Din punct de vedere al energiei
Energie electricã
electrice, produc\ia e mai mare
pentru România `i
decât cunsumul, decât avem
Moldova
nevoie `i atunci trebuie sã începem sã exportãm. Trebuie ca,
”Cred foarte mult în conducerea atât ministrul Ni\ã cât `i conduactualã a Hidroelectrica, cred cã cerea Hidroelectrica, sã joace un de milioane. De asemenea, tree mare nevoie de seriozitate `i rol important `i sã înceapã sã buie sã avem infrastructura neceperseveren\ã, în a`a fel încât anul gândeascã strategia începând de sarã pentru a asigura exportul în
sã se încheie bine iar anul 2014 anul viitor, nu doar pentru Româ- alte \ãri, pentru a rezista pe pia\a
sã fie de succes , iar compania, nia, ci pentru România `i Moldo- deschisã a Uniunii Europene.”, a
prin uria`a cotã de pia\ã pe care va. Trebuie sã asigurãm toatã completat Victor Ponta.
În finalul discursului sãu, preo are în pia\a energiei române`ti, energia electricã pentru România
sã influen\eze dezvoltarea în `i Moldova, nu doar pentru 20 de mierul a mul\umit organizatorilor
continuare a zonei energiei din milioane de locuitori ci pentru 24 ”cã m-a\i fãcut martor la un moRomânia, sã reu`im sã pãstrãm
Despre Centrala Hidroelectricã
pre\urile scãzute `i sã asigurãm
protec\ia mediului. Pentru cã
Dupã parcurgerea perioadei electrice, în diferite stadii de
vreau sã spun un lucru, pentru cã
acesta nu se prea spune: se de probã, Centrala Hidroelectricã execu\ie: CHE Cornetu- în
vorbe`te despre energie verde de la Racovi\a va intra, începând func\iune din 2002, CHE Robe`tinumai cu referire la eolian `i cu anul 2014, în func\ionare în func\iune din 2011, CHE Câinenistadiu fizic 20 % `i CHE Lotrioarafotovoltaic. Ei bine, energia hidro normalã.
Hidrocentrala este situatã în finan\are sistatã din 1992, în stadiu
e la fel de curatã, la fel de bunã
pentru mediu, la fel de sigurã. dreptul localitãþii sibiene Ra- incipient de execu\ie.
CHE Racovi\a are o putere
România are o `ansã uria`ã: sã coviþa ºi face parte din ameaibe energie nuclearã, energie pe najarea hidroenergeticã a râului instalatã de 31,5 MW, func\ioneazã
cãrbune, energie hidro, cu Olt, sector Defileu Olt. În afarã de cu douã hidroagregate tip Kaplan
poten\ial extraordinar, rege- CHE Racovi\a, în aceastã zonã vertical `i va avea o produc\ie
nerabilã. Cred cã, în acest mai existã patru centrale hidro- anual[ de 73,99 GWh.

ment într-adevãr special `i îmi
doresc ca asemenea momente
sã existe cât mai des...”.
A mai vorbit celor prezen\i
ministrul Constantin Ni\ã.
Dupã acest moment, Victor
Ponta `i delega\ia guvernamentalã s-au îndreptat spre autostrada Sibiu – Orã`tie.

Racovi\a
Lacul de acumulare al
hidrocentralei are o lungime de
8,60 km `i o suprafa\ã totalã de
334,89 hectare, cu un volum total
de 14,83 milioane mc. Digul
malului stâng are o lungime totalã
de 14,775 km (de la baraj pânã
la capãtul aval al canalului de
fugã de la CHE Avrig) iar digul
malului drept are o lungime de
4.657 metri (pânã la versantul din
zona localitã\ii Bradu).

CRÃCIUN
FERICIT!
Sãrbãtori fericite alãturi de cei
dragi! Noul an sã fie presãrat cu
realizãri remarcabile, împliniri,
sãnãtate, fericire `i baftã!
Viceprimarul comunei Racovi\a,
Claudiu Trifu

Mo` Crãciun vine din nou…
Mo` Crãciun va sosi `i în acest an pentru to\i copiii din în parcarea din fa\a Cãminului Cultural, lângã bradul de Crãciun.
Cãminului Cultural.
comunã.
Tot în a doua zi de Crãciun va ajunge Mo` Crãciun `i pentru
Pentru a putea oferi câte un mic cadou fiecãrui copil din
La Racovi\a, îndrãgitul personaj va ajunge în cea de-a doua zi copiii din Sebe`u de Sus. Întâlnirea cu Mo`ul este programatã comunã, Primãria `i Consiliul Local Racovi\a a acordat un sprijin
de Crãciun, înainte de desfã`urarea obiceiului tradi\ional Dana, imediat dupã slujba de la biserica ortodoxã, lângã bradul din fa\a Mo`ului `i a pregãtit 500 de pungi.

rosu galben albastru negru

Vizita întreprinsã în jude \ ul Sibiu de delega \ ia condusã de
premierul Victor Ponta a fost, cu siguran \ ã, evenimentul zilei de joi.
Prezen \ a primul ministru al României în aceastã regiune a avut ca
scop participarea la festivitã \ ile de inaugurare a celei mai noi
hidrocentrale de pe râul Olt ` i a trei din cele patru tronsoane ce
compun autostrada ce leagã ora ` ele Sibiu ` i Orã ` tie.
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Lucrãrile de pe
strada Gãriirecep\ionate
În urmã cu doar câteva zile,
s-a semnat recep\ia finalã la
terminarea lucrãrilor de modernizare a strãzii Gãrii, pe ambele
maluri ale pârâlui Valea Lupului.
Dupã cum se poate observa `i

din fotografia ata`atã, aici au fost
amenajate, rigole, trotuare `i s-a
turnat asfalt. Datoritã acestor
lucrãri, circula\ia în zonã se desfã`oarã în condi\ii mult mai bune.
Lucrãrile de pe strada Gãrii com-

e

pleteazã, într-un fel, lucrãrile similare
efectuate pe strada Cornel Lupea,
finalizate în vara acestui an.
Informa\iile ne-au fost furnizate
de primarul comunei, Simion
Olariu.

În urmã cu pu\in timp, în curtea Bisericii
Ortodoxe Racovi\a au început lucrãrile de
construire a unei capele mortuare. Pânã
în acest moment, au fost realizate
sãpãturile necesare `i a fost turnatã
funda\ia obiectivului, lucrãrile urmând sã
continue anul viitor, când condi\iile
meteorologice `i resursele financiare vor
fi potrivite.
Primarul comunei Racovi\a ne-a
informat cã aceastã capelã, deosebit de
necesarã, atât pentru alinierea la
normele europene cât `i pentru
asigurarea unei mai bune protec\ii
sanitare `i un plus de civiliza\ie, va fi un
obiectiv pentru întreaga comunitate iar
sursele de finan\are pentru proiect `i
construc\ie sunt exclusiv private (din
sponsorizãri `i dona\ii).
Clãdirea va fi compusã dintr-o salã
mare, un antreu `i douã grupuri sanitare
(unul pentru bãrba\i `i unul pentru femei).
Persoanele ce doresc sã facã dona\ii
sau sponsorizãri pentru realizarea
acestei capele (bani, materiale de
construc\ii sau chiar muncã fizicã), sunt
rugate sã contacteze primarul comunei
pentru detalii.
Am mai aflat cã începerea construc\iei
capelei a fost posibilã datoritã în\elegerii
la care s-a ajuns `i rezolvãrii situa\iei
juridice a terenului de\inut de Parohia
Ortodoxã Racovi\a.

Notã: În fotografiile alãturate se poate vedea stadiul actual al lucrãrilor, precum `i forma finalã propusã pentru viitoarea capelã (dupã proiect).

Om de zãpadã din pahare de plastic
Recent, în cadrul orelor de
educa\ie plasticã, elevii clasei a
III-a de la ~coala cu clasele I VIII Racovi\a, coordona\i de
învã\ãtoarea
Cristina
Fogoro`iu, au realizat un mare

`i interesant om de zãpadã din
pahare de unicã folosin\ã. Prin
acest proiect, elevii racovi\eni
încearcã sã arate colegilor lor
cã paharele de unicã folosin\ã
pot avea `i o altã utilizare, cât

se poate de plãcutã ochiului, didactice, dorind sã-l vadã.
lucru ce poate aduce beneficii Felicitãri!
mediului. Ineditul om de zãpadã
a constituit repede atrac\ia
`colii, mul\i dintre elevii
celorlalte clase, dar `i cadrele

Pungi pentru
to\i `colarii
`i pre`colarii
din comunã

Cu prilejul sãrbãtorilor de
iarnã, to\i copiii pre`colari sau
`colari de la institu\iile de
învã\ãmânt din Racovi\a `i
Sebe`u de Sus au primit câte
o pungã cu mici cadouri dulci.
Cadourile (aproximativ 400
de pungi) au fost aduse de
Mo`ul
datoritã
unor
sponsorizãri
private,
intermediate de directorul
`colii cu clasele I-VIII
Racovi\a, Mihaela Floare.

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

A început construc\ia unei capele
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Serbarea celor mici
Vineri, 20 decembrie, la Cãminul Cultural din Racovi\a s-a
desfã`urat serbarea de sfâr`it de an a ~colii cu clasele I-VIII
din localitate. În apropierea unui frumos brad de Crãciun,
copiii `colii au urcat pe scenã `i au cântat, au spus poezii,
au colindat `i… s-au bucurat de sosirea vacan\ei de iarnã `i
apropierea sãrbãtorilor de Crãciun `i Anul Nou. La finalul
serbãrii, fiecare elev a primit punga de Crãciun.

Joi, 12 decembrie, sala de
`edin\e a Primãriei `i Consiliului
Local al comunei Racovi\a a
gãzduit douã interesante întâlniri
dedicate diseminãrii activitã\ii
desfã`urate în cadrul contractului
”Func\ionarea Grupului de
Ac\iune Localã, dobândirea de
competen\e `i animarea
teritoriului” (perioada 10 aprilie
2013- 15 noiembrie 2013),
derulat de Grupul de Ac\iune
Localã ”|ara Oltului”. Ac\iunile
s-au desfã`urat în cadrul
procesului de furnizare a
informa\iei cu privire la Strategia
de Dezvoltare Localã gânditã `i

pusã în aplicare de Asocia\ia GAL
”|ara Oltului”.
Prima dintre întâlniri a fost
dedicatã
primarilor
`i
reprezentan\ilor
unitã\ilor
administrativ teritoriale din zona
GAL ”|ara Oltului” (a fost
prezent primarul comunei
Racovi\a, Simion Olariu), iar cea
de-a doua întâlnire a fost
rezervatã
agricultorilor,
fermierilor, tuturor celor ce au
depus proiecte de finan\are
pentru diverse mãsuri, prin
intermediul acestei structuri
LEADER.
În
cadrul
întâlnirilor,

reprezentantul legal al GAL
”|ara
Oltului”,
Camelia
Limbã`an, a trecut în revistã
activitatea structurii de la
momentul acreditãrii sale, au fost
prezentate, în linii mari, proiectele
de finan\are depuse de diver`i
solicitan\i în cadrul celor douã
sesiuni de depunere, s-au fãcut
men\iuni referitoare la etapele
deja parcurse în implementarea
proiectelor de unii dintre
beneficiari, s-a prezentat o
situa\ie a fondurilor disponibile
pentru diferite mãsuri etc. De la
consultan\ii `i colaboratorii GAL
”|ara Oltului” prezen\i la întâlniri,

s-au primit sfaturi `i diverse
exemple de bunã practicã,
informa\ii extrem de utile pentru
beneficiarii sau poten\ialii
beneficiari ai primelor finan\ãri ori
cofinan\ãri comunitare prin
sistemul LEADER. Oamenii au
fost informa\i despre procesul de
înregistrare la organele legale
(Registrul
Comer\ului,
Administra\ia Fiscalã etc), despre
modalitã\i concrete de lucru cu
anumite documente fiscale `i de
înregistrare. De asemenea,
echipa GAL ”|ara Oltului”
(manager de proiect, exper\i,
animatori)
`i-a
arãtat

disponibilitatea de a acorda
sprijin `i consiliere tuturor
doritorilor, chiar `i dupã
semnarea contractului de
finan\are.
În cadrul primei sesiuni de
depunere a proiectelor (22 mai
– 24 iunie 2013), GAL ”|ara
Oltului” a primit, de la diver`i
solicitan\i, 24 de proiecte pentru
mai multe mãsuri, din acestea
fiind declarate eligibile 22 de
proiecte. Valoarea publicã
nerambursabilã a proiectelor, ce
au fost contractate sau urmeazã
a fi contractate în urma acestei
sesiuni, de cãtre poten\ialii
beneficiari, este de 267.770
euro.
Chiar dacã, la ora desfã`urãrii
întâlnirilor, bilan\ul celei de-a
doua sesiuni de depunere a
proiectelor nu era finalizat,
datele preliminare prezentate
participan\ilor au arãtat cã, în
acest teritoriu, interesul pentru
atragerea fundurilor comunitare
a rãmas crescut.
GAL ”|ara Oltului” se întinde
în zona de sud a jude\ului Sibiu
(comunele Arpa`u de Jos, Cîr\a,
Cîr\i`oara, Porumbacu de Jos,
Racovi\a, Turnu Ro`u, Boi\a),
precum `i pe teritoriu comunelor
vâlcene Câineni, Boi`oara `i
Tite`ti.

”Dorule\”
vã invitã la
spectacol
Tradi\ia de Crãciun se
respectã `i anul acesta.
Astfel, Ansamblul Folcloric
”Dorule\” Racovi\a invitã to\i
locuitorii comunei iubitori de
folclor `i tradi\ii la spectacolul
extraordinar ce va fi
organizat duminicã, 22
decembrie, începând cu ora
19, la Cãminul Cultural
Racovi\a.
Alãturi de dansatorii `i
soli`tii proprii, la realizarea
spectacolului î`i vor aduce
contribu\ia `i diver`i al\i
arti`ti locali.
Pentru a rãsplãti efortul
tuturor copiilor ce vor urca
pe scenã la acest spectacol,
organizatorii s-au asigurat
cã nu va lipsi nici Mo`
Crãciun. Acesta, cu sprijinul
Primãriei `i Consiliului Local
Racovi\a, va acorda fiecãrui
mic artist câte o pungã cu
diverse dulciuri.
Informa\iile ne-au fost
oferite de primarul comunei,
Simion Olariu.

MÃSURI DE PREVENIRE A INCENDIILOR PE TIMPUL SÃRBÃT
ORILOR DE IARNÃ
SÃRBÃTORILOR
Pentru ca sfârºitul de an sã fie
unul fericit, vã rugãm sã daþi
dovadã de maturitate, înþelegere
ºi foarte mare aten\ie. Vacanþa `i
sãrbãtorile de iarnã trebuie sã fie
prilej de bucurii, iar amintirea
acestor clipe sã nu fie umbritã de
tragedii.
RECOMANDÃRI DE
IARNÃ
* supravegheaþi jocul copiilor ºi
asigurati-vã cã acesta se
desfã`oarã la vedere ºi nu în
spaþii închise, cum ar fi : poduri,
fânare, adãposturi de animale
etc.
* nu lãsa\i închiºi în casã minori,
nici mãcar pentru câteva minute.

Un singur minut în care aceºtia
nu sunt supravegheaþi poate fi
fatal.
* elimina\i din jocul lor
ARTIFICIILE, PETARDELE sau
POCNITORILE.
* convingeþi-i cã fumatul este un
viciu nociv, nu numai sãnãtãþii,
care poate provoca ºi INCENDII
în condiþiile în care, din dorinþa de
a nu fi vãzuþi fumând, copiii ^`i
aleg cele mai ferite locuri, cum ar
putea fi: poduri, fânare,
adãposturi de animale etc.
* supravegheaþi cu aten\ie
colindãtorii pentru cã o þigare
aruncatã la voia întâmplãrii de
cãtre aceºtia, uneori chiar

intenþionat, poate provoca
adevãrate tragedii.
* pentru cã la tradiþia de sute
de ani, cu siguranþã, nu se va
renun\a, în ciuda faptului ca ea
contravine legisla\iei europene,
care interzice sacrificarea
animalelor în gospodãriile
populaþiei, ar fi bine ca:
- locul ales pentru pârlirea
porcilor sã fie la o distanþã de
siguranþã fatã de construcþii sau
depozite de furaje;
- buteliile de gaze utilizate la
pârlirea porcilor, sã fie amplasate
la distanþã fa\ã de arzãtor, iar
furtunele de alimentare sã fie
prevãzute la capete cu coliere de

fixare ºi sã nu prezinte fisuri;
- pentru cre`terea presiunii în
butelii, acestea nu vor fi
apropiate de flacãrã, în cel mai
rau caz utiliza\i apã fiartã;
- în cazul utilizãrii unor
dispozitive improvizate, pe care
nu vã recomandãm sã le folosiþi
dar care cu siguranþã vor fi
utilizate, ar fi bine ca acestea sã
fie atent manevrate, iar
combustibilul utilizat sã nu fie
transportat sau depozitat în
vase de plastic `i care în niciun
caz, sã fie amplasate în
apropierea locului destinat
ritualului;
- pentru orice eventualitate, în

imediata apropiere sã fie
asiguratã o rezervã de apã.
Afumãtoriile trebuiesc amplasate la distanþe de siguranþã
fatã de restul construcþiilor `i
trebuie supravegheate pe toatã
perioada funcþionãrii.
Urez tuturor voluntarilor `i
colaboratorilor SVSU Racovi\a,
precum `i membrilor familiilor
acestora,
SÃRBÃTORI
FERICITE `i LA MUL|I ANI!
~ef Serviciul V
oluntar
Voluntar
pentru Situa\ii de Urgen\ã
al comunei Racovi\a
Lucian Gerea

SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUAÞII DE URGENÞÃ AL COMUNEI RACOVIÞA VÃ INFORMEAZÃ

Despre cutremure
(continuare din
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

numãrul anterior)
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.
PROTECÞIE
DUPÃ PRODUCEREA
CUTREMURULUI

ÎN PRIMUL RÂND
TREBUIE SÃ RÃMÂNEM
CALMI. LINIªTIM
PERSOANELE SPERIA
TE
SPERIATE
ªI COPIII
• în cazul în care persoanele
din jur sunt rãnite, le acordãm
primul ajutor, doar dacã ne
pricepem;
• dacã, în urma producerii unui
cutremur, suntem surprinºi sub
dãrâmãturi sau în incinte, la
anumite intervale de timp, dacã
este posibil, trebuie sã lovim cu
un obiect tare în partea cea mai
compactã a locului în care
suntem blocaþi, pentru a transmite
semnale ce pot fi identificate ºi
localizate de aparatura specialã
de cãutare - salvare;
• nu folosim telefonul, decât
pentru a semnala o urgenþã;

• verificãm dacã locuinþa a
suferit pagube. Verificãm starea
instalaþiei de gaz doar cu emulsie
de apã ºi sãpun. În cazul în care
constatãm emisii de gaz,
închidem robinetul de alimentare,
îndepãrtãm sursele de foc ºi
deschidem fereastra;
• dacã alimentarea cu apã
curentã este în continuare
disponibilã, umplem cada ºi alte
recipiente, pentru cazurile în care
aceasta s-ar putea opri ulterior;
• dacã trebuie sã pãrãsim
locuinþa pentru cã nu mai este
sigurã, nu uitãm sã ne luam
rucsacul de urgenþã;
• verificãm cu atenþie scãrile. Sar putea ca miºcarea seismicã sã
fi afectat rezistenþa acestora;
• dacã avem nevoie de ajutor
ºi nu putem ieºi din locuinþã,

punem la fereastrã un afiº pe
care scriem cu litere foarte mari:
A J U T O R !
• avem încredere doar în
informaþiile provenite din sursele
oficiale: postul naþional de radio,
televiziunea publicã ºi autoritãþile
locale;
• nu folosim maºina decât în
situaþii extreme. Cãile de
circulaþie trebuie lãsate libere
pentru autospecialele de
intervenþie;
• nu luãm în considerare
zvonurile ºi nu rãspândim
informaþii neverificate;
• participãm la acþiunile de
înlãturare a dãrâmãturilor ºi la
salvarea oamenilor. Nu acþionãm
pe cont propriu ci doar urmând
instrucþiunile autoritãþilor.

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.
Decembrie

(Undrea)

Pe covorul alb de nea,
Decembrie vine `i ea,
Intrã acum la noi în casã
Undrea cu o hainã groasã.
Cu un sac mare în spate
~i o cãciulã de astrahan
Adunând lunile toate
Cã a mai trecut un an.
Se aude prin vãi,
Sania cu zurgãlãi
Vine, iute, acum la noi
Mo` Crãciun, în haine moi,
Aducând în sacul lui
Lumina Crãciunului,
Jucãrii pentru copii
~i multe, multe bucurii.
Noi mai a`teptãm nespus,
~i Na`terea lui Iisus.
~i pun câteva cuvinte
Eu închei lunile acestui an
Vã doresc ”Sãrbãtori
Fericite!”
~i un cãlduros ”La mul\i ani!”.
Geta Limbãºan

rosu galben albastru negru
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Noi, oamenii, ne-am obi`nuit sã
trãim o via\ã amestecatã cu
propriile noastre dorin\e.
Aproape cã nici nu mai suntem în
stare sã ne gãsim via\a printre
dorin\ele pe care le avem,
dorin\e din ce în ce mai
numeroase `i cu preten\ii tot mai
mari. ~tim, totu`i, un lucru `i
anume, cã, împlinirea dorin\elor
ne procurã cea mai mare plãcere.
Din aceastã pricinã, însã, suntem
aproape în permanen\ã tri`ti. De
ce? Pentru cã, a`a cum arãta un
teolog contemporan, nici chiar în
propriile lor plãsmuiri oamenii nu
gãsesc o lini`te durabilã.
Existã o legãturã strânsã între
dorin\e, plãcere `i triste\e, a`a
încât,
Sfântul
Maxim
Mãrturisitorul vorbe`te despre
sursa triste\ilor noastre ca fiind
plãcerea, rezultatã în urma
împlinirii dorin\elor. Cu cât mai
multe dorin\e, cu atât mai multã
plãcere rezultatã din împlinirea
lor, apoi, triste\ea cã totul este
atât de efemer.
Dacã înlocuim cuvântul plãcere
cu dorin\ã, vom vedea cã sursa
triste\ii noastre sunt dorin\ele
noastre. Dar, în ultima vreme,
pânã `i dorin\ele noastre s-au
transformat în interese. Într-o
manierã mai modernã, interesul
ar însemna cãutarea individualã
a utilului, succesul cu orice pre\.
Însã, avertismentul în legãturã cu
promovarea în mod exclusiv a
interesului este cã, efectul lui este
cel al bumerangului. Astfel,
urmãrirea brutalã a scopurilor
individuale este vãtãmãtoare
acestor scopuri `i pãcii în
ansamblu, este vãtãmãtoare
ritmului muncii `i bucuriilor `i -

prin efect invers - individului
însu`i.
De ce \inem sã spunem aceste
lucruri acum? Pentru cã ne aflãm
în prag de Crãciun, când dorin\ele
noastre se cer împlinite. De ce?
Pentru cã, de Crãciun, a`a cum
bine `tim, se împlinesc dorin\e.
Dumnezeu Însu`i împline`te
dorin\a oamenilor. De fapt,
singura dorin\ã care ar trebui sãl motiveze pe om, sã-l punã în
mi`care: mântuirea. O dorin\ã
uitatã tot mai mult în zilele
noastre. Oamenii se exprimã mai
degrabã a`a: Ce mântuire? Însã,
mântuirea omului este în centrul
Sãrbãtorii Crãciunului, deoarece,
prin Întruparea Fiului lui
Dumnezeu se împline`te în mod
obiectiv tocmai aceastã dorin\ã.
Dar, oamenii, nu se mul\umesc
niciodatã doar cu atât. Cu
împlinirea unei singure dorin\e.
Ei vor tot timpul altceva... mai
mult.
Totu`i, de ce insistãm sã vorbim
despre aceste lucruri acum?
Deoarece nu a trecut mult timp
de când l-am prãznuit pe Sfântul
Ierarh Nicolae, "dãtãtorul de
daruri". ~i, oamenii, sunt, astãzi,
înnebuni\i dupã cadouri. Ce este
cadoul? Este darul jefuit de
valoarea lui umanã, este darul în
dimensiunea lui strict materialã.
De aceea, Sfântul Nicolae nu a
dãruit tatãlui fetelor sãrace câte
o pungã cu bani. Nu. El i-a dãruit
`i le-a dãruit celor trei fete sãrace
posibilitatea de a-`i pãstra intactã
fecioria, a`ezarea sufleteascã.
Cadoul este rudã apropiatã cu
interesul, fapt pentru care el se
constituie în valoare de schimb,
comercialã. O valoare care nu

elibereazã, ci, mai degrabã
înrobe`te. Darul, în schimb, are
o valoare personalã.
Din acest motiv, ceea ce Îi
cerem noi lui Dumnezeu în
rugãciune nu este sã ne facã un
cadou, ci, sã ne dãruiascã darea
cea bunã `i darul desãvâr`it. În
legãturã cu o altã rugãciune,
denumitã Rugãciunea inimii, se
face la un moment dat
recomandarea de a fi foarte atent
cel ce o practicã, sã nu cumva sã
introducã odatã cu numele lui
Iisus în sufletul sãu `i alte dorin\e,
strãine, pe care mintea le poate
amesteca cu rugãciunea.
Iisus, ”numele cel preadorit”,
a`a cum este pomenit în slujba
acatistului, este Numele Vie\ii.
Ori, noi, repetând în permanen\ã
Numele lui Iisus `i încercând sã Îl
transformãm în fiin\a noastrã,
încercãm, de fapt, sã ne umplem
fiin\a de via\ã, ca sã avem via\ã
din bel`ug. Însã, dacã
amestecãm dorin\ele noastre cu
rugãciunea inimii, amestecãm
dorin\ele noastre cu via\a,
încercãm sã dãm via\ã sau sã
umplem de via\ã dorin\ele `i
rãmânem noi goi de via\ã.
Este foarte concludent în acest
sens episodul prezentat de
Sfânta Evanghelie a Duminicii a
douãzeci `i cincea dupã Rusalii,
cu omul cãzut între tâlhari (Lc.
10, 25-37). Tâlharii sunt
dorin\ ele noastre care nasc
patimi. Cu cât le hrãnim mai mult,
ele ne dezbracã de slava `i de
via\a cu care ne-a înve`mântat
Dumnezeu, ne tâlhãresc `i ne
lasã ”abia vii”, la marginea
existen\ei, pânã când Hristos,
Samarineanul milostiv, ne ridicã

`i ne dãruie`te via\ã. El ne dã
via\ã, nouã, celor care, încercând
sã dãm via\ã dorin\elor noastre,
rãmânem goi, dezbrãca\i de
via\ã.
În fond, trebuie sã ne
rãspundem la o întrebare: ce ne
dorim noi? Sã trãim noi, sau sã
trãiascã dorin\ele noastre? Ne
lãsãm pe noi pradã dorin\elor, în
loc sã dãruim lui Dumnezeu, a`a
cum spune psalmistul, toate
dorin\ele inimii noastre.
Astfel, ajungem sã ne dorim
dorin\ele, din pricinã cã, avem
impresia cã în ele este via\ã. Dar,
în ele nu se aflã decât via\a pe
care le-o dãm noi `i pe care n-o
mai primim înapoi. Dacã ne

familiarizãm atât de mult cu
dorirea dorin\elor, tot ce primim,
fie `i nea`teptat, se transformã
în element care ne înrobe`te,
cãruia îi cãdem pradã. De aceea,
oamenii s-au obi`nuit sã-i
cumpere pe ceilal\i prin cadouri,
aten\ii, care, odatã oferite sau
odatã primite, se transformã
lan\uri, în obiecte ale dorin\ei,
însã, din pãcate pentru noi,
niciodatã în via\ã. Via\ã nu poate
dãrui decât Fiul lui Dumnezeu ce
Se na`te în pe`tera Bethleemului,
Dar de mântuire pentru to\i
oamenii.
De aceea, lumea, care este azi
atât de plinã de dorin\e `i de
cadouri `i atât de goalã de ”dar”

si de via\ã, crede cã dorin\ele
ne dau un plus de via\ã. ~i nu
este a`a. Din acest motiv, oamenii
ajung sã î`i ofere cadouri lor în`ile.
Cum este posibil a`a ceva?
Simplu. Fãcând totul, dar, absolut
tot ce le stã în putin\ã pentru a
ob\ine ceea ce î`i doresc. Nu
conteazã pre\ul. Dorin\a sau,
poate, interesul, primeazã.
~i nici mãcar nu realizãm, nici
mãcar nu ne dãm seama cum ne
cheltuim via\a, nu pentru a ne
împlini pe noi suflete`te, nu
pentru a ne împlini via\a, ci pentru
a ne împlini... dorin\ele. Oare,
chiar meritã?!
ON,
Pr
asile GAFT
GAFTON,
Pr.. V
Vasile
protopopul A vrigului

Nu consumaþi carne sau produse din carne de porc înainte de efectuarea
examenului trichineloscopic!
Pentru majoritatea locuitorilor
comunei, perioada ce urmeazã
este marcatã ºi de obiceiul
tãierii porcului. În scopul evitãrii
apariþiei unor evenimente

neplãcute, a unor boli grave
cauzate de consumul cãrnii de
porc neverificatã sanitarveterinar (în special a
trichinelozei), este bine sã ºtiþi

cã, înainte de a consuma carne
sau produse din carne de porc,
TREBUIE sã vã prezentaþi la
medicul sau tehnicianul
veterinar cu o mostrã, pentru

Crãciunul cu Dana…
Cum este `i normal, a doua zi de Crãciun, imediat dupã ce se
terminã slujba de Vecernie, la Racovi\a întreaga suflare a
localitã\ii este invitatã la ”Dana”, obiceiul atât de drag nouã,
tuturor. Sunte\i a`tepta\i cu to\ii sã arãtãm, o datã în plus, cã
tradi\ia nu moare.

Dana
Marge, Dana, prin grãdinã,
Cununã de vine\ele,
Merge, Dana, prin grãdinã...,
Cu cizmele tropãind,
Cu rochi\a-n vânt trãgând,
Cu mâinile- ca florile,
Cu botele- ca rujile!
La fântânã c-o ajuns,
Apã-n bote `-o luat,
~i-napoi cân’ s-o-nturnat,

Cu trei juni s-o-ntâmpinat;
Cu trei juni, ca trei peuni!
Unu-o-ntins-o, de mi-o
prins-o,
De i-o luat mãr din sân...
Altu-o-ntins-o de mi-o prins-o,
De i-o luat inelu...
Altu-o-ntins-o, de mi-o
prins-o,
De i-o luat cununa...
Ia din greu i-o blãstãmat:
Cel ce mi-o luat mãr din sân,
Putrezeascã, ca dânsu’,

Ca dânsu, ca mãr din sân!
Cel ce mi-o luat inelu’,
Petreacã-se prin dânsu’,
Prin dânsu, ca degetu
Cel ce-o luat cununa,
Cununa-s-ar cu dânsa,
Cu dânsa, cu doamnã-sa!
Fire-ai, Ano, sãnãtoasã,
Sã-\i dai „cinstea”,
bucuroasã,
Ana sã se-nveseleascã,
Nouã sã ne mul\umeascã,
~i la mul\i ani sã trãiascã!

Prezen\i la Festivalul Cetelor de Feciori `i
Fete din |ara Fãgãra`ului
Cetele de feciori din Racovi\a `i Sebe`u de Sus au fost invitate, din nou, la Festivalul Cetelor de Fete
`i Feciori din |ara Fãgãra`ului, ce se va desfã`ura în municipiul Fãgãra`, în ziua de 7 ianuarie 2014.
Manifestarea a ajuns la cea de-a `aptea edi\ie `i este organizatã de Primãria municipiului Fãgãra`, sub
patronajul Mitropoliei Ardealului.
Locul de desfã`urare a festivalului este zona din preajma Catedralei ”Sfântul Ioan Botezãtorul”.
Informa\iile ne-au fost oferite de primarul comunei Racovi\a, Simion Olariu, ce va înso\i feciorii din cele
douã cete la tradi\ionala manifestare.

efectuarea examenului trichineloscopic.
Pentru comuna Racoviþa,
examenul se poate efectua la
Dispensarul Veterinar, la

medicul autorizat concesionar
Taxa pentru analizã este de
Gabriel Gavrilã Schuster 10 lei.
(telefon 0745515166) sau la
Programul este în fiecare zi,
tehnicianul veterinar David de luni pânã sâmbãtã, între
Ivan (telefon 0740943291).
orele 9 ºi 14.

Po`ta Românã î`i continuã activitatea
la Racovi\a

Urmare a demersurilor
întreprinse `i de conducerea
Primãriei comunei Racovi\a,
problema serviciilor po`tale este
pe cale de a se rezolva. Recent,
conducerea sibianã a Po`tei

Române a organizat concurs
pentru ocuparea postului de agent
po`tal, ca urmare a refuzului
fo`tilor salaria\i de a le fi
schimbatã încadrarea. Astfel,
câ`tigãtoarea concursului a fost

desemnatã Adriana Bucur,
aceasta urmând sã-`i preia toate
atribu\iunile imediat dupã
încheierea formalitã\ilor de
angajare.
Agen\ia Po`talã Racovi\a va
func\iona în acela`i imobil (la
parterul clãdirii Primãriei). În cursul
dimine\ii, persoanele interesate se
pot deplasa la ghi`eu pentru
diverse servicii po`tale iar dupã
masa va fi asiguratã livrarea
trimiterilor (coresponden\ã,
mandate po`tale, pensii, ajutoare
de `omaj, aloca\ii, abonamente la
ziare `i reviste etc) pe teren, la
domiciliul destinatarilor.
Programul de lucru va fi
comunicat de agentul po`tal.

Ceata de feciori din Sebe`u de Sus
A`a cum am promis în numãrul anterior al publica\iei, revenim cu informa\ii despre organizarea
Cetei de feciori din Sebe`u de Sus.
Anul acesta, Ceata Sebe`u de Sus este formatã din aproximativ 50 de tineri cu vârstele cuprinse
între 15 `i 28 de ani. Primarul cetei a fost ales Silviu Carpiuc, viceprimarul este Raul Carpiuc iar
crâ`marul este Robert Carpiuc. Ca `i în al\i ani, Ceata de feciori din Sebe`u de Sus are gazda la
Cãminul Cultural din sat.
Ceta de feciori din Sebe`u de Sus invitã pe to\i cei interesa\i la balul ce se va desfã`ura în prima
zi de Crãciun, ora 20, la Cãminul Cultural. Va cânta Nelu\u Mohan `i forma\ia sa.
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Crãciunul `i împlinirea dorin\elor

