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Zilele Culturale ale Judeþului Sibiu, la
Sebeºu de Sus
Sebeºu de Sus a fost una din localitãþile reper pentru ediþia
din acest an a „Zilelor Culturale ale Judeþului Sibiu” (zona
Þara Oltului). Duminicã, 29 iunie, Cãminul Cultural din
localitate a gãzduit spectacolul oficial de lansare al celui
mai tânãr ansamblu folcloric al judeþului Sibiu: V
Vaa l e a M o a º e i .
Gânditã pentru a constitui un
motiv în plus de sãrbãtoare
pentru localnici, pe lângã marea
sãrbãtoare creºtinã a Sfinþilor
Apostoli Petru ºi Pavel ºi
Hramul Bisericii Ortodox din
sat, manifestarea de la Sebeºu
de Sus a reuºit sã atragã foarte
multã lume (localnici dar nu
numai), dornici sã asiste la
momentul prezentãrii ansamblului ce se sperã cã, în timp, va
deveni mândria acestei zone.

ºi enoriaºii au ieºit în curtea
bisericii pentru a o înconjura de
trei ori, în tot acest timp fiind
intonate diverse cântãri
bisericeºti ºi rostite rugãciuni.
La ieºirea din curtea
lãcaºului de cult, oamenii, în
frunte cu preotul paroh, primarul
Hramul Bisericii
comunei Racoviþa, Simion
Olariu ºi diverºi alþi invitaþi, au
Ortodoxe din sat
format un alai ºi au pornit spre Deschiderea de drum a dispoziþie a participanþilor s-au cântat ºi au interpretat strigãturi
Dupã oficierea Sfintei Cãminul Cultural, pentru cea de- aparþinut flãcãilor satului cãlare ocupat bãieþii ºi fetele din tradiþionale.
Liturghii, preotul Marian Canciu a douã parte a sãrbãtorii. (cãlãraºilor), iar de buna ansamblul folcloric, ce au
(continuare în pagina 4)
Sãrbãtoarea Bisericii Ortodoxe ºi Spectacolul Extraordinar al Ansamblului Folcloric
„Valea Moaºei” au fost combinate foarte inspirat, întregul sat
fiind marcat de cele douã
evenimente.

Îmbrãcaþi în straie populare au venit la A vrig artiºtii care sâmbãtã ºi duminicã (12 ºi 13 iunie )au urcat pe scena din Piaþa “Gheorghe Lazãr”, la cea de-a 43-a ediþie a
Festivalului “Florile Oltului”. Locuitorii oraºului ºi-au pus, ºi ei, hainele de sãrbãtoare ºi, douã seri la rând, ºi-au dat întâlnire în faþa scenei, acolo unde au petrecut câteva
ore pline de voie bunã în compania muzicii ºi a dansurilor populare specifice mai multor zone ale þãrii. Datoritã sprijinului ºi susþinerii primarului comunei, Simion Olariu,
printre artiºtii ce au evoluat în faþa spectatorilor la aceastã ediþie a festivalului de la A vrig s-au numãrat ºi membrii ansamblurilor folclorice „Doruleþ” din Racoviþa ºi „V
alea
„Valea
Moaºei” din Sebeºu de Sus. Ambele evoluþii au fost rãsplãtite cu aplauze sincere ºi calde din partea publicului ºi cu diplomele ºi cupele festivalului, din partea organizatorilor
organizatorilor..

În centrul oraºului Avrig,
sâmbãtã ºi duminicã a fost
sãrbãtoare. Obiceiul care
dureazã de peste 40 de ani a
scos sute de oameni afarã din
case, aceºtia fiind aºteptaþi la
terasele amplasate în Piaþã cu
preparate tradiþionale. În cele
douã zile de festival, locuitorii
oraºului Avrig au petrecut cu
mici ºi bere la halbã, cu porumb
fiert, dar ºi cu bulz ºi alte bunãtãþi tradiþionale. N-au lipsit
nici preferatele copiilor,
dulciurile, cei mici putând sã
aleagã între vatã de zahãr, turtã
dulce, îngheþatã ºi multe altele.
Cei mici s-au bucurat ºi de un
imens tobogan, care a fost
amplasat special pentru ei. De
altfel, cei care au dat o turã prin
apropierea statuii lui Gheorghe
Lazãr, au putut sã aleagã din
diferitele vase de ceramicã
expuse pe marginea drumului
de cãtre vânzãtori.

Energia artiºtilor
artiºtilor,,
transmisã oamenilor
din public
În ambele seri ale festivalului, centrul oraºului a prins
viaþã în numai câteva minute.

Cu toate cã în jurul orei 18 nu
multã lume miºuna prin Piaþã,
atât sâmbãtã cât ºi duminicã,
de îndatã ce primul dans a
încins scena, oamenii au umplut
locul cu repeziciune. Terasele

ocupate, piaþa plinã, scena vie
ºi coloratã cu diversele costume populare etalate de micii
artiºti au însemnat eticheta
pusã de festivalul “Florile
Oltului” oraºului Avrig. Oamenii

au stat, în fiecare zi, pânã
târziu, lângã scenã datoritã
cântecelor ºi jocurilor populare
oferite de ansamblurile folclorice din diferite zone ale
judeþului Sibiu ori din þara

Oltului. Cei mai petrecãreþi
dintre ei s-au distrat de minune,
jucând, de jos, cot la cot, cu cei
de sus, de pe scenã. Au evoluat
pe scena festivalului urmãtorii:
Ansamblul „Plaiurile Dumbrãviþei”- Braºov - Ansamblul
„Valea Moaºei”- Sebeºu de
Sus - formaþiile de dansuri
populare din comunele Arpaºu
de Jos, Porumbacu de Jos,
Racoviþa, Turnu Roºu,
Cârþiºoara - Ansamblul „Purtata
Avrigului” (juniorii) - Soliºti:
Otilia Bolohan, Laura Prisacã,
Ilie Sãdean, Ioan Dãncãneþ,
Victoria Meiþescu, Maria Dan
Pãucean, Ioan Pãucean,
Ansamblul „Cãluºarii”- Rãºinari - Ansamblul „Junii
Cetãþii” Rupea/Braºov Ansamblul „Maramureºul
rãsunã” - Ansamblul „Purtata

Avrigului” (seniorii) Soliºti:
Ghiã Stan, Constantin Oancea,
Alexandru Urs, Mirel Chialda,
Anca Mãrginean, Alina Bâcã,
Adi Neamþu, Paula Medrea,
Giulia Medrea, Ilie Medrea,
Constantin Bahrin.
Organizatorii au fost
mulþumiþi de desfãºurarea
acestei ediþii a festivalului,
mãrturisind cã o mare bucurie
este cã de patru ani l-au
readus la statutul de festival
folcloric. Asta înseamnã cã,
dacã cea de-a 43-a ediþie a
festivalului s-a desfãºurat sub
formã de prezentare a
folclorului, ediþia de anul
viitor se va realiza sub formã
de concurs, unde cele mai
bune reprezentaþii vor fi
premiate.

rosu galben albastru negru

Racoviþa ºi Sebeºu de Sus au fost reprezentate la Festivalul “Florile Oltului”

pag II

Copiii din Arpaºu de Jos au câºtigat trofeul
„Comorile din Þara Oltului” (ediþia a VII-a)

Proiectul „Comorile din Þara
Oltului” a fost gândit pentru a
oferi copiilor posibilitatea de a
dobândi cunoºtinþe ºi abilitãþi în
scopul identificãrii ºi valorizãrii
bogãþiilor naturale, culturale ºi
umane din teritoriul numit Þara
Oltului, de a evidenþia ºi promova în rândul participanþilor
sentimentul de apartenenþã la o
comunitate ºi la un teritoriu cu
identitate definitã, dar ºi de a
dezvolta simþul comunitar,
spiritul de echipã ºi încrederea
în forþele proprii.
Acþiunea se bazeazã pe
urmãtoarele cuvinte cheie: un
teritoriu, o temã împãrtãºitã ºi
un obiectiv comun al locuitorilor
acestui þinut.
„Comorile din Þara Oltului”,
ediþia anului 2014, a debutat
vineri, 4 iulie, în jurul orei 14,
pe o pãºune privatã din
imediata apropiere a micuþului
sat Poieniþa. (Alegerea acestui
loc de desfãºurare a acestei
ediþii a proiectului a fost
asemeni unui impuls pe care
organizatorii ºi-au dorit sã-l
ofere aºezãrii unde locuiesc în

prezent doar 22 de suflete ºi
totul pare rupt de realitate.) Aici,
atât concurenþii (copii cu vârste
cuprinse între 11 ºi 15 ani,
fiecare echipã fiind formatã din
3 bãieþi ºi trei fete) cât ºi
organizatorii, coordonatorii
(însoþitorii) ori voluntarii, ºi-au
amplasat corturi, creând, în
doar câteva zeci de minute, o
frumoasã tabãrã, într-un decor
natural de o frumuseþe aparte,
cu o priveliºte deosebitã. Au
fost prezenþi echipe din comunitãþile Arpaºu de Jos, Cârþa,
Cârþiºoara, Porumbacu de Jos,
Avrig (douã echipaje), Mârºa,
Racoviþa, Turnu Roºu, ºi Boiþa.
În cele trei zile ale acþiunii,
participanþii au avut de parcurs
mai multe probe (orientare
turisticã, parcurgerea unui
traseu cu diferite puncte de
control ºi obligaþii de îndeplinit,
culturã ºi cunoºtinþe generale
despre teritoriul Þãrii Oltului,
abilitãþi artistice etc), au prezentat scurte reportaje filmate
despre tradiþiile ºi obiceiurile
localitãþilor de provenienþã ºi
au participat la diverse

concursuri ori activitãþi de animare, specifice taberelor. De
asemenea, programul acestei
ediþii a cuprins ºi participarea la
o lecþie deschisã despre zona
Munþilor Fãgãraº, susþinutã de
cunoscutul
montaniard
Alexandru Constantinescu,
exerciþii de lansare pe tirolianã
(realizate cu sprijinul Serviciului
Public Salvamont Sibiu), precum ºi participarea la Sfânta
Liturghie, oficiatã de preotul

Vasile Davidoiu la mica Bisericã
Ortodoxã din sat.
La finalul tuturor probelor din
concurs ºi dupã cumularea
punctelor realizate de fiecare
echipaj, responsabilii ediþiei au
desemnat echipajul comunitãþii
Arpaºu de Jos câºtigãtor al
ediþiei din acest an a
concursului. Podiumul ediþiei a
fost completat de echipajul Avrig
1 (ªcoala Gimnazialã Avrig) –
locul 2 ºi echipajul Mârºa

(Liceul Tehnologic Mârºa) –
locul 3.
La festivitatea de premiere,
desfãºuratã duminicã dupã
amiazã, organizatorii au oferit
diplome de participare fiecãrui
concurent, premii, medalii ºi
diplome speciale fiecãrui echipaj
ºi membrilor acestora. De asemenea, diplome speciale au fost
oferite coordonatorilor ºi organizatorilor echipelor locale, voluntarilor ediþiei ºi celor ce ºi-au

adus contribuþia la buna desfãºurare a proiectului. Echipajul ce
a câºtigat premiul întâi a primit
trofeul proiectului ºi „Lada de
Zestre a Teritoriului”, în care vor
fi pãstrate elemente ºi diferite
amintiri ale ediþiei ºi care va fi
cedatã, dacã va fi cazul,
echipajului ce va câºtiga ediþia
viitoare a concursului.
Anul viitor, Proiectul „Comorile
din Þara Oltului” se va desfãºura
în altã localitate a teritoriului.

Racoviþa – Carquefou, o prietenie de 25 de ani
Anul acesta se împlineºte un sfert de secol de la semnarea protocolului de
sãrbãtori aceastã frumoasã aniversare, în perioada 4 – 7 iulie, o delegaþie
Cu acest prilej, oaspeþii din
Carquefou au avut întâlniri cu
reprezentanþii conducerii administrative a comunei ºi cu membrii
Consiliului Local Racoviþa, au
efectuat deplasãri la Sibiu ºi în

împrejurimi ºi au participat la slujba
de la Biserica Ortodoxã Racoviþa,
oficiatã duminicã, 6 iulie ºi la o
searã tradiþionalã româneascã,
pregãtitã de gazde.
Grupul francez a fost compus din

înfrãþire
francezã

29 de persoane, printre membrii
delegaþiei fiind primarul oraºului
Carquefou Véronique DubettierGrenier ºi preºedintele Comitetului
de Înfrãþire “Carquefou –
Racoviþa”, Cecile Chevillard,

dintre comuna sibianã Racoviþa ºi oraºul f rancez Carquefou.Pentru a
a efectuat o vizitã la Racoviþa.

viceprimarul oraºului (cu familii din Racoviþa.
cealaltã parte ºi-a continuat
responsabilitate pe sectorul
Luni dimineaþã, 7 iulie, o parte sejurul în România, cu o excursie
cultural), Veronique Bouete ºi a grupului a plecat spre casã iar privatã.
vicepreºedintele Comitetului de
Înfrãþire, Isabelle Froger.
Toþi oaspeþii au fost gãzduiþi de

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 email
deracovita.jurnalul@facebook.com, sau la
jurnalulderacovita@gmail.com.
Nu uitaþi sã vã semnaþi cu numele ºi adresa corectã!
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În perioada 4 - 6 iulie, la Poieniþa (comuna Cîrþa) s-a desfãºurat cea de-a VII-a ediþie a Proiectului „Comorile din Þara Oltului”, cea mai importantã acþiune
de mobilizare teritorialã de tip Leader dedicatã copiilor
copiilor.. În cele trei zile ale proiectului, aproximativ 120 de reprezentanþi din localitãþile Þãrii Oltului (dintre
participanþi, 60 au fost copii, membri ai echipajelor participante în concurs), s-au bucurat ºi au participat la activitãþi din cele mai diverse în tabãra de
corturi special amenajatã pentru acest eveniment, s-au împrietenit ºi ºi-au îmbunãtãþit bagajul de cunoºtinþe despre teritoriul în care trãiesc. La finalul
probelor ce au fost incluse în concursul din acest an, echipajul comunitãþii Arpaºu de Jos a fost declarat câºtigãtor
câºtigãtor,, a primit trofeul proiectului ºi „Lada de
Zestrea Teritoriului”, elementul simbol râvnit de fiecare dintre echipele prezente. La concurs a participat ºi un echipaj al comunei Racoviþa.
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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

Canicula reprezintã unul dintre principalele consecinþe
ale încãlzirii globale. E un fenomen care, pe zi ce trece,
ia o mai mare amploare ºi este generat în principal de
factori naturali. Canicula se caracterizeazã prin cresterea
temperaturilor cu pânã la 10 grade peste limita normalã
dintr-o anumitã perioadã. Aceasta e foarte periculoasã
din cauza temperaturilor foarte ridicate care pot afecta
direct ºi foarte grav organismele ºi microorganismele.
Canicula este rãspunzatoare ºi pentru incendiile de
proporþii are au loc în aceastã perioadã ce este deseori
caracterizatã ºi de lipsa precipitaþiilor.
Recomandãri cu caracter general de combatere a
efectelor caniculei:
ÎN SP
AÞII DESCHISE (ACASÃ SAU LA BIROU):
SPAÞII
Evitaþi creºterea temperaturii având grijã sã:
- limitaþi utilizarea aparatelor electrocasnice, luminilor
artificiale ºi surselor de cãldurã;
- acoperiþi ferestrele expuse la soare;
- închideþi ferestrele când temperatura exterioarã este
mai mare decât cea din spaþiul închis;
- nu utilizaþi ventilatoare, dacã temperatura a depãºit
32 grade.
Reduceþi temperatura având grijã sã:
- aerisiþi dimineaþa devreme sau seara târziu, utilizând
curenþii de aer;
- reglaþi aerul condiþionat la maximum 5 grade sub
temperatura ambientalã.
ÎN SP
AÞII DESCHISE (PE STRADA ªI LA
SPAÞII
LOCUL DE MUNCÃ):
- deplasãrile sunt recomandate în primele ore ale
dimineþii sau seara, pe cât posibil prin zone umbrite,
alternând deplasarea cu repausul, în spaþii dotate cu
aer condiþionat (magazine, spatii publice) sau fãrã
expunere directã la soare (corturi, umbrare);
- evitaþi aglomeraþiile, expunerea la soare, efortul fizic
intens între orele 11-18;
- purtaþi haine lejere, subþiri, deschise la culoare,
pãlãrii ºi ochelari de soare;
- beþi 1,5-2 litri de lichide pe zi, nu prea reci, apã,
sucuri naturale din fructe ºi ceaiuri cãlduþe (soc, muºeþel,
urzici) - un pahar la 15-20 minute;
- mâncaþi fructe ºi legume (pepene, prune, rosii) sau
iaurt (echivalentul unui pahar cu apã); mâncaþi echilibrat
ºi variat insistând pe produsele cu valoare caloricã micã;
- evitaþi bãuturile ce conþin cofeinã (cafea, ceai, cola)
sau zahãr (sucurile carbogazoase) în cantitate mare,
întrucât sunt diuretice;
- evitaþi alimentele cu un conþinut sporit de grãsimi,
în special de origine animalã;

- nu consumaþi alcool (inclusive bere) – vã
deshidrateazã ºi vã transformã într-o potenþialã victimã
a caniculei;
- menþineþi legãtura cu persoanele în vârstã (rude,
vecini, persoane cu dizabilitãþi), interesându-vã de
starea de sãnãtate a acestora ºi oferiþi-le asistenþã ori
de câte ori au nevoie;
- nu lãsaþi copiii/animalele de companie singuri/singure
în autoturisme.
Recomandãri particulare:
PROTECÞIA SUGARILOR ªI A COPIILOR
- asiguraþi un mediu cât mai normal, ferit de cãldurã,
umiditate excesivã ºi curenþi de aer;
- menþineþi sistemul de alimentatie al copilului avut
pânã în acel moment; nu-l modificaþi prin introducerea
alimentelor noi în aceastã perioadã;
- hidrataþi-vã corespunzãtor; beþi apã platã, ceai puþin
îndulcit, sucuri naturale din fructe (farã adaus de
conservanþi);
- evitaþi consumul de alcool ºi cafea; alãptaþi sugarul
ori de câte ori acesta solicitã, menþinând igiena
riguroasã a sânului;
- îmbrãcaþi copilul lejer, cu hãinuþe din in sau bumbac;
- evitaþi plimbãrile în perioada canicularã din timpul
zilei, iar dacã totuºi o faceþi, acoperiþi capul celui mic cu
o pãlãriuþã;
- hidrataþi copiii cu apa platã, ceai foarte puþin îndulcit,
fructe proaspete ºi foarte bine spãlate;
- cereþi sfatul medicului de familie la cel mai mic semn
de suferinþã, manifestat de dumneavoastrã sau copilul
dumneavoastrã;
- acordaþi atenþie deosebitã condiþiilor de igienã
corporalã. Copilul va avea hãinuþele ºi scutece curate,
mama îngrijindu-se de igiena riguroasã a pielii acestuia;
- preºcolarilor li se vor face duºuri cu apã la
temperatura camerei.
RECOMANDÃRI PENTRU ANGAJA
TORI
ANGAJAT
Pentru ameliorarea condiþiilor de muncã:
- reducerea intensitãþii ºi ritmului activitãþilor fizice;
- asigurarea ventilaþiei la locul de muncã;
- alternarea efortului dinamic cu cel static;
- alternarea perioadelor de lucru cu perioadele de
repaus, în locuri umbrite ori ventilate corespunzãtor.
Pentru menþinerea stãrii de sãnãtate a angajaþilor:
- asigurarea apei minerale (câte 2 - 4 litri/persoanã/
schimb);
- asigurarea echipamentului individual de protecþie;
- asigurarea de duºuri.
www
.informarepreventiva.ro
www.informarepreventiva.ro

ANUN| DISEMINARE ACTIVIT
ATE GAL |ARA OL
TULUI
ACTIVITA
OLTULUI
SITUA|IA PROIECTELOR DEPUSE @N CADRUL SESIUNILOR DE DEPUNERE
AFERENTE PERIOADEI 10.04.2013 – 30.06.2014
@n perioada 10.04.2013 – 30.06.2014 au fost lansate 5 sesiuni de depunere proiecte ale c[ror
poten\iali beneficiari sunt persoane fizice `i/sau juridice de pe teritoriul GAL |ara Oltului. Dintre aceste
sesiuni de depunere proiecte, ^n prezent, este ^n curs de desf[`urare cea de a cincea sesiune, respectiv
sesiunea M41-02/14 – 17.07.2014 sesiune care are ca `i dat[ final[ de depunere a proiectelor data
de 24.07.2014.
@n cadrul acestor sesiuni de depunere proiecte, (conform situa\iei centralizate) la sediul GAL |ara
Oltului, ^n cele 5 sesiuni au fost depuse, ^n perioada 10.04.2013 – 30.06.2014, 75 proiecte conforme
din care un numar de 70 proiecte au fost declarate eligibile de c[tre GAL |ara Oltului. Din cele 68
proiecte depuse la APDRP, 3 au fost retrase de la APDRP, 2 sunt ^n evaluare, 51 declarate eligibile,
12 declarate neeligibile. Totodata, 43 proiecte din cele 51 proiecte declarate eligibile de c[tre APDRP
sunt cu Contract de Finan\are semnat, valoarea total[ a contractelor de finan\are semnate fiind de
1.646.353 euro.
@n cadrul sesiunii M41-02/14 – 17.07.2014 urmeaz[ s[ se depun[ un num[r de 5 proiecte pe
M[sura 112 ^n valoare de 200.000 euro `i 6 proiecte pe M[sura 322 ^n valoare de 448.446 euro.
Implementarea acestor proiecte se face pe teritorul GAL |ara Oltului, din care fac parte 10 localit[\i:
Arpa`u de Jos, C^rta, C^r\i`oara, Porumbacu de Jos, Racovi\a, Turnu Ro`u, Boi\a, Tite`ti, Boi`oara,
C]ineni cu satele apar\in[toare `i un ora` T[lmaciu.
Prin proiectele depuse în cadrul GAL “Þara Oltului”, administraþiile publice locale din zonã doresc
sã realizeze: o zonã de agrement pentru comunitate ºi un teren multifuncþional pentru organizarea de
evenimente cultural sau cu specific local (comuna Porumbacu de Jos, sat Porumbacu de Sus),
reabilitarea cl[dirilor muzeu (Com.C^rti`oara), modernizarea str[zilor (Com.Turnu Ro`u), dotarea cu
utilaje pentru serviciul voluntar de urgen\e, diverse trasee turistice (comunele C]ineni, Cîrþiºoara,
Turnu Roºu, Racovi\a) ºi sã promoveze turismul (comuna Arpaºu de Jos).
Proiectele depuse de entit[\ile private vizeaz[ m[sura M112-Instalarea tinerilor fermieri, M141ferme de subzisten\[, M312-Achizi\ii de utilaje, ^nfiin\are /modernizare unit[\i de produc\ie, M313 –
infiin\are pensiuni, centre activit[\i recrea\ionale, achizi\ie de echipamente pentru activit[\i recrea\ionale.
Reprezentant legal : Camelia Limbasan; Telefon: 0744/795965
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Zilele Culturale ale Judeþului Sibiu, la Sebeºu de Sus
(continuare din pagina 1) jumãtate de an de la prima repetiþie, au reuºit sã „prindã” destul
Dupã 20 de ani...
din tainele folclorului autentic,
dansului ºi cântecului popular,
Cum era ºi normal, cuvântul de
aplauzele deosebit de cãlduroase
salut pentru spectatori ºi momentul de deschidere al specta- primite din partea publicului
colului a aparþinut primarului constituind rãsplata cea mai de
preþ ºi confirmarea faptului cã
comunei Racoviþa, Simion Olariu,
cel ce ºi-a exprimat încântarea nivelul calitativ al spectacolului a
pentru oportunitatea de a asista fost unul deosebit.
„Purtata”,
„Hodoroaga”,
la aceastã sãrbãtoare, a felicitat
organizatorii, iniþiatorii ºi „Brâul” ºi „Avalanºa”, melodiile
susþinãtorii ansamblului ºi a urat interpretate de soliºtii Anamaria
Savu, Adrian Durdun, Ioan Totan
succes tuturor.
Mai bine de 20 de ani au ori suitele oferite de instrumentiºtii
aºteptat sebeºenii ca în sala lor Sergiu Dancu (saxofon), Mirel
de festivitãþi de la Cãminul Cultural Chialda (taragot), Radu Totan
sã se desfãºoare un spectacol (clape) ºi Marcel Lazia (acorfolcloric al unei grupãri artistice deon), au compus un real
locale. Aºteptarea a fost lungã ºi eveniment folcloric, iar protadestul de grea, iar dorinþa de a goniºtii momentului, susþinãtorii
asista la un asemenea eveniment acestora ºi spectatorii prezenþi pot
a fost foarte mare, astfel cã fi mândri cã au participat la acesta.
Ansamblul Folcloric „Valea
duminicã, sala Cãminului aproape
cã nu a putut gãzdui mulþimea de Moaºei” din Sebeºu de Sus a fost
înfiinþat la iniþiativa localnicului
spectatori prezentã.
Fãrã doar ºi poate, aºteptãrile Ioan Stoia. În urmã cu mai bine
spectatorilor au fopst rãsplãtite cu de cinci luni de zile, 22 de tineri cu
vârf ºi îndesat, spectacolul de vârste cuprinse între 13 ºi 26 de
duminicã de la Sebeºu de Sus fiind ani, ambiþioºi ºi dornici sã ducã
demn de orice mare scenã a þãrii. mai departe în þarã numele satului
Tinerii dansatori ºi soliºti ai lor ºi sã-i facã mândri pe locuitorii
Ansamblului „Valea Moaºei” au acestuia, dar ºi pe cei ce acum
dovedit prin evoluþia lor cã, în nici trãiesc în alte þãri, au pus piatra

de temelie a ansamblului. Numele
este inspirat dupã vestita vale a
satului iar educaþia folcloricã are
loc sub stricta supraveghere ºi
instruire a domnului Iulian
Fechete, locuitor fidel al satului,
cu vaste cunoºtinþe în materie de
dansuri ºi datini populare.

Recent, cu sprijinul Consiliului Local Racoviþa ºi în special al
primarului Simion Olariu, s-a reuºit deschiderea unui cabinet de
medicinã dentarã, dotat la standarde europene , unde locuitorii
comunei Racoviþa sunt aºteptaþi pentru a-ºi trata diferitele
probleme în materie de stomatologie.
Importanþa
controalelor
periodice efectuate
de medicul dentist
Indiferent daca aþi avut motiv
sau nu, este bine sa ºtiþi despre
necesitatea controalelor medicale
stomatologice.
Odatã la 6 luni este indicat un
control de rutina, în care se verificã
starea danturii ºi dacã aveþi sau
nu nevoie de detartraj. Tartrul se
depune la unele persoane chiar
mai repede de 6 luni, de aceea
va trebui sã þineti cont de indicaþiile
medicului stomatolog în ºedinþa cu
detartrajul anterior.
Daca aþi beneficiat de lucrãri
protetice (coroane, punþi) este de
asemenea indicat un control la 6
luni pentru a vi se verifica corectitudinea igienizãrii la domiciliu.
Dentiþia copiilor trebuie controlatã de medicul dentist mai ales în
perioada dinþilor temporari ºi a

dentiþiei mixte (2 ani- 12 ani).
Panã în momentul schimbãrii complete a danturii este indicat
controlul la 3 luni, deoarece trebuie verificat ºi vizualizat momentul
apariþiei dinþilor defitivi.
Copiii trebuie sã-ºi însuºeascã
un periaj corect, însã de cele mai
multe ori nu se intâmplã acest
lucru. Se pot depista din timp înghesuiri, dentiþii întârziate, compresii de maxilar, toate putând
duce cu uºurinþã la apariþia anomaliilor dento-maxilare ºi implicit
la necesitatea unui aparat dentar.
Toate aceste controale pot depista ºi preveni aceasta problema.
Este extrem de important ca
pacienþii sã înþeleagã importanþa
controalelor periodice , deoarece
în urma acestora cariile se pot
depista în faza incipientã (carie simpla), localizate la nivelul smalþului,
situaþie în care ele se vor trata
într-o singurã ºedinþã, fãrã durere, nefiind necesara o anestezie
prealabilã (pentru unii pacienþi ºi

anestezia constituie o traumã) ºi
cu costuri minime.
Trebuie conºtientizat cã
expresii de genul “nu mã duc
pentru cã îmi este fricã” sau “nu
mã duc pentru cã nu am bani” sunt
total lipsite de sens. Odatã ap[rute, cariile nu vor dispãrea de la
sine, ba dimpotrivã, netratate, ele
se vor complica, ducând la infecþii
asociate cu dureri greu de
suportat si care vor necsita mai
multe ºedinþe de tratament, cu
duratã mai lungã ºi costuri mai
mari pentru pacient.
Detartrajul cu ultrasunete este
o metodã nouã de curãþare a
dinþilor fãrã a cauza durere. Placa
bacterianã reprezintã principala
cauzã a apariþiei cariilor si afecþiunilor paradontale. Tartrul reprezinta placa bacterianã mineralizatã. Apariþia tartrului este
favorizatã de numeroºi factori printre care ºi lipsa unei igiene orale
corecte. Pentru a evita apariþia
bolilor paradontale este necesarã

îndepãrtarea tartrului.
vizita.
sã previi! Vã aºtept la o consultatie
Detartrajul cu ultrasunete îndeNimic nu este mai simplu decât gratuitã!
p[rteaza tartrul de pe dinþi ºi de
C.M.I. Dr
Dr.. Szatmari Alex Matei
sub gingii . Reduce numãrul bacAdresa: Racoviþa, nr
nr.. 90 (punct de lucru Apã-Canal)
teriilor, prevenind astfel apari\ia
Telefon: 0737.982.982
bolilor paradontalã. Acest tip de
Program:
Marþi 15 - 20
detartraj se realizeazã cu ajutorul
Miercuri 15 - 20
Joi 15 - 20
unui aparat cu ultrasunete. Acest
aparat are forma unei baghete cu
un varf care produce vibraþii ultrasonice. Acþiunea ultrasonicã este
completatã de acþiunea de curãþare a apei, care indepãrteazã
reziduurile. Atunci cand este
îndreptat cãtre suprafaþa dintelui,
varful aparatului produce vibraþii
care sparg tartrul si placa
bacterianã.
Dacã suferi de afecþiuni paradontale este indicat sa îþi detartrezi
dinþii regulat. Detrartrajul cu ultrasunete este folosit pentru a îndep[rta calculii dentari care se afla
sub gingii. Bacteriile acumulate
sub gingii formeazã în timp calculi
care atacã atat gingiile, cat si dinþii.
Acest lucru duce la cãderea
dinþilor.
C.M.I. Dr. Szatmari Alex Matei
multumeºte Primãriei comunei Racoviþa, cu ajutorul cãreia s-a putut
realiza acest cabinet stomatologic
ultramodern, care vine în sprijinul
sãnãtaþii dentare a racoviþenilor
ºi a tuturor oamenilor care-l vor

Pentru crescãtorii de porcine
Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie pentru
Agriculturã (APIA) informeazã cã pânã în
data de 18 august 2014, inclusiv, se depun
Cererile de platã pentru Mãsura 215 –
pachet a) - plãþi privind bunãstarea
animalelor – porcine, sesiunea 1, anul 3
de angajament.
Pot depune cereri de platã beneficiarii
Mãsurii 215 - pachet a) - Plãþi 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 siteului 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 Bucureºti, pe a
cãrui razã teritorialã se aflã sediul social
sau pe raza teritorialã unde are capacitatea de producþie 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 conþine urmãtoarele
date: centrul judeþean, numãrul cererii din
registrul special, data ºi ora înregistrãrii,
numele lizibil ºi semnãtura funcþionarului
APIA care a primit cererea.
Cererile de plata vor fi însoþite,
obligatoriu, de urmãtoarele documente:

1. copie CUI / CIF, dupã caz;
2. copie buletin/carte de identitate a
titularului/administratorului/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 exploataþie cu cod
ANSVSA (din care sã reiasã adresa ºi
suprafaþa spaþiilor de cazare/ spaþiul maxim
de cazare pe compartiment iar pentru
pachetul 2 a), schita peretilor exteriori cu

suprafetele transparente, pentru determinarea suprafetei vitrate precum si pentru
sistemul de iluminare si ventilatie (admisie
– evacuare aer) - pentru fiecare hala.)
6. programul de iluminat: varã/ iarnã (în
funcþie de datã schimbãrii orei) care sã
conþinã intervalul orar pe perioade, in
functie de tehnologia de crestere si
categoria de porcine, dupã caz;
7. graficul de livrare estimat anual;
8. graficul de populare estimat anual;
9. copia declaraþiei pe suprafaþã, 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.
Legislaþie : - OMADR nr. 784/2013
publicat în Monitorul Oficial 509/13.08.2013
- pentru aprobarea modelului cererii de
platã privind mãsura 215 - pachet a) Plãþi în favoarea bunãstãrii porcinelor pentru sesiunile 1 ºi 2 ºi pentru completarea
Ordinului ministrului agriculturii ºi dezvoltãrii
rurale nr. 239/2012 privind aprobarea
modelului Cererii de ajutor privind mãsura
215 - Plãþi privind bunãstarea animalelor
- pachetul b) – pãsãri.
SERVICIUL RELAÞII CU
PUBLICUL ªI COMUNICARE
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Cabinet stomatologic modern, la Racoviþa

