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Festivalul „Produse ºi Tradiþii în
Þara Oltului”, ediþia a VII-a
Cei ce doresc sã-ºi reaminteascã gustul tradiþional al dulceþurilor de fructe,
savoarea pâinii de casã cu zacuscã þãrãneascã ori unsoare de porc cu ceapã
roºie, aroma deosebitã a þuicii de prune sau pere, sã întâlneascã meºteºugari ce
încã mai sunt preocupaþi de meserii ori îndeletniciri strãvechi, sã asiste la
recitaluri folclorice autentice, susþinute de ansambluri de copii sau adulþi, ori sã
viziteze expoziþii de produse agricole ºi animale din gospodãriile þãrãneºti, este
aºteptat duminicã, 5 octombrie, în Þara Oltului, la intrarea în Porumbacu de Jos
dinspre Sibiu (partea dreaptã a DN 1), la cea de-a VII-a ediþie a Festivalului
„Produse ºi Tradiþii în Þara Oltului”.
artizani, artiºti plastici, grupuri
folclorice, de dansuri sau vocal
instrumentale, soliºti, crescãtori de animale etc.
Programul festivalului va
debuta la ora 10, când membrii
juriului vor începe inspectarea
ºi evaluarea standurilor
producãtorilor. Tot începând cu
aceastã orã, va fi dat ºi startul
programului artistic special.
Conform programului pregãtit
de organizatori, ediþia 2014 a
Festivalului „Produse ºi Tradiþii
în Þara Oltului” se va încheia
în jurul orei 16, cu festivitatea
de premiere a celor mai buni
participanþi ºi acordarea
Marelui Premiu al manifestãrii.

Participare bretonã
la festivalul Þãrii
Oltului
Anul acesta, la festivalul din
Þara Oltului se va înregistra ºi
o premierã: participarea unei
delegaþii strãine, ce va avea un
stand propriu de prezentare ºi
va contribui la derularea
programului artistic. Un grup de
bretoni, din partea de nord- vest
a Franþei, reprezentanþi ai GAL
Pays Sud de Saint Brieuc,
parteneri mai vechi ai celor din
Þara Oltului, vor fi prezenþi la
festival. Din delegaþia francezã
va face parte ºi Ansamblul
Folcloric de cântece ºi dansuri

bretone din Plemy, localitate
situatã în teritoriul GAL-ului
francez, ce va prezenta un recital pe scena special amenajatã
la festivalul de la Porumbacu de
Jos. Din delegaþia francezã vor
face parte patru primari ai unor
comune din GAL, diverºi alþi
aleºi locali ºi regionali, experþi
ºi animatori LEADER ºi
responsabili ai unui festival de
gastronomie.
Prezenþa francezilor în Þara
Oltului este parte a Proiectului
de Parteneriat LEADER
„Cartoful, ambasadorul teritoriului nostru”, derulat împreunã
de cele douã GAL-uri din
România ºi Franþa.

A.S. INTER RACOVIÞA – debut onorabil în liga a IV
-a
IV-a
Echipa de fotbal A.S. INTER RACOVIÞA (seniori) a debutat
onorabil în Liga a IV-a. Dupã disputarea partidelor din primele
patru etape, fotbaliºtii din Racoviþa se aflã pe locul 6 al
clasamentului, cu 6 puncte acumulate.
În acelaºi timp, s-a schimbat ºi responsabilul echipei, noul
manager fiind Vasile Comãnean.
Rezultatele obþinute pânã acum sunt urmãtoarele:
2014, A.S. INTER RACOVIÞA - FC
- Etapa 1, 31 august 2014
Tãlmaciu, 2 – 2;
- Etapa 2, 6 septembrie 2014, AS Universitatea – A.S.
INTER RACOVIÞA, 0 - 3;
2014, A.S. INTER RACOVIÞA –
- Etapa 3, 13 septembrie 2014
Progresul Terezian, 1 - 1;
- Etapa a 4, 20 septembrie 2014, A.S. INTER RACOVIÞA
– Unirea Ocna Sibiului, 3 – 3.
Echipa de juniori, formatã de doar câteva sãptãmâni, a obþinut
urmãtoarele rezultate:
2014, A.S. INTER RACOVIÞA - FC
- Etapa 1, 31 august 2014
Tãlmaciu, 0 – 10;
- Etapa 2, 6 septembrie 2014, AS Universitatea – A.S.
INTER RACOVIÞA, 4 - 5;

- Etapa 3, 13 septembrie 2014
2014, A.S. INTER RACOVIÞA –
Progresul Terezian, 2 - 5;
2014, A.S. INTER RACOVIÞA
- Etapa a 4, 20 septembrie 2014
– Unirea Ocna Sibiului, 0 – 9.
În urma acestor rezultate, echipa de juniori A.S. INTER
RACOVIÞA se situeazã pe pe locul 13 al clasamentului.
Urmãtoarele etape sunt programate partidele:
octombrie, ora 11, A.S. INTER RACOVIÞA –
- Etapa 6, 5 octombrie
CS Viitorul Sibiu;
- Etapa 7, 1111 octombrie, ora 1111 , Sparta Mediaº – A.S.
INTER RACOVIÞA;
- Etapa 8, 19 octombrie, ora 1111 , A.S.INTER RACOVIÞA AS Due FEFE Seica Mare;
- Etapa 9, 25 octombrie, ora 1111 , CS Agnita – A.S. INTER
RACOVIÞA.
Reamintim cã meciurile echipei de juniori se vor desfãºura în
aceeaºi zi cu meciurile echipei mari, în deschidere (cu douã ore
mai devreme).
La fel ca ºi în sezonul competiþional trecut, meciurile de acasã
ale echipei A.S. INTER RACOVIÞA se vor desfãºura pe stadionul
din Mârºa.

rosu galben albastru negru

Manifestarea este inclusã în
calendarul anual de activitãþi al
Asociaþiei Grupul de Acþiune
Localã „Þara Oltului” iar ediþia
din acest an este organizatã
împreunã cu Primãria comunei
Porumbacu de Jos, gazda
evenimentului.
La festival vor participa cu
standuri expoziþionale comunele membre în Asociaþia
Grupul de Acþiune Localã „Þara
Oltului”, structurã ce „acoperã”
teritoriul judeþelor Sibiu ºi
Vîlcea, cuprins între Arpaºu de
Jos ºi Boiºoara. Vor fi prezenþi
producãtori agricoli, gospodari
ºi gospodine, ofertanþi de
servicii, meºteri populari,
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ANUNÞ IMPOR
TANT
IMPORT
Ca urmare a Hotãrârii nr
nr.. 4 a CENTRULUI LOCAL
DE COMBA
TERE A BOLILOR SIBIU – UNIT
ATEA
COMBATERE
UNITA
LOCALÃ DE DECIZIE, vã aducem la cuno`tiin\ã cã
pânã la data de 05 octombrie 2014 este interzisã
organizarea de târguri de animale, specia bovina `i
ovinã – caprinã, în tot judeþul Sibiu, ca urmare a
Programului de Mãsuri întreprinse de Direc\ia Sanitar
Veterinarã `i pentru Siguran\a alimentelor
alimentelor,, mãsuri ce
se impun pentru prevenirea `i combaterea bolii ”limbii
albastre”.
PRIMAR
SIMION OLARIU
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Serviciul Public Comunitar Local de Evidenþã a
Persoanelor Tãlmaciu vã informeazã
În atenþia locuitorilor oraºului Tãlmaciu ºi a comunelor arondate
Serviciului Public Comunitar Local pentru Evidenþa Persoanelor
Tãlmaciu (Boiþa, Racoviþa, Turnu Roºu):
Cu cel mult 180 de zile înainte de expirarea termenului de
valabilitate a actului de identitate, dar nu mai puþin de 15 zile, titularul
acestuia are obligaþia sã solicite serviciului public comunitar de
evidenþã a persoanelor eliberarea unei noi cãrþi de identitate,
prezentând urmãtoarele documente:
- cerere tip pentru eliberarea actului de identitate (se primeºte de
la ghiºeu);
- actul de identitate ºi cartea de alegãtor expirate;
- certificatul de naºtere, original ºi copie;
- certificatul de cãsãtorie sau hotãrârea de divorþ, definitivã ºi
irevocabilã, dacã este cazul, original ºi copie;
- certificatul de deces al soþului/soþiei decedat/ã, dacã este cazul,
original ºi copie;
- certificatele de naºtere ale copiilor minori cu vârsta mai micã de
14 ani, dacã este cazul, original ºi copie;
- documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original
ºi copie;
- chitanþa reprezentând contravaloarea cãrþii de identitate de 7

lei ºi a taxei de timbru de 4 lei, achitate la casieria Primãriei oraºului
Tãlmaciu.
Tinerii care împlinesc vârsta de 14 ani trebuie sã se prezinte la S.
P.C. L. E. P. Tãlmaciu, în termen de 15 zile dupã împlinirea vârstei
de 14 ani, în vederea eliberãrii unui act de identitate, cu urmãtoarele
documente:
- cererea pentru eliberarea actului de identitate, semnatã atât de
minor, cât ºi de pãrinte/reprezentant legal (se primeºte de la ghiºeu);
- certificatul de naºtere, original ºi copie;
- actul de identitate al unuia dintre pãrinþi sau al reprezentantului
legal, original ºi copie;
- documentul cu care pãrintele/reprezentantul legal, face dovada
adresei de domiciliu, original ºi copie;
- certificatul de cãsãtorie al pãrinþilor sau, dupã caz, hotãrârea de
divorþ, definitivã ºi irevocabilã, în cazul în care pãrinþii sunt divorþaþi,
original ºi copie;
- chitanþa reprezentând contravaloarea cãrþii de identitate de 7
lei ºi a taxei de timbru de 5 lei, achitate la casieria Primãriei oraºului
Tãlmaciu.
La împlinirea vârstei de 14 ani, minorul se prezintã la ghiºeul
Serviciului Public Comunitar Local de Evidenþã a Persoanelor, însoþit

de unul dintre pãrinþi sau, dupã caz, de reprezentantul sãu legal, de
persoana desemnatã din cadrul centrului specializat aflat sub
autoritatea serviciului public de asistenþã socialã sau de persoana
cãreia i-a fost încredinþat în plasament, pentru a solicita eliberarea
actului de identitate.

PROGRAMUL CU PUBLICUL
LUNI - 8– 12 - primiri documente
15- 16 - eliberãri documente
MARÞI - 8– 12 - primiri documente
15- 16 - eliberãri documente
MIERCURI - 12– 18 - primiri documente ºi eliberãri documente
JOI - 8– 12 - primiri documente
15- 16 - eliberãri documente
VINERI - 8– 12 - primiri documente ºi eliberãri documente
SPCLEP Tãlmaciu
-compartiment evidenþa persoanelorConsilier
Consilier,, Elena- Delia Stancu

ªedinþa începe cu 8 consilieri
din cei 11 consilieri în funcþie.
Domnii Cândea Valeriu, Stoia
Ioan ºi doamna Peciu Florina
Florianu lipsesc motivat. Mai participã domnul primar, viceprimarul
ºi secretarul comunei. Mai participã doamna contabil Cãlin
Simona.
În lipsa motivatã a domnului
Stoia Ioan, la propunerea
consilierilor, se alege preºedintele
de ºedinþã pe urmãtoarele 3 luni
- dl. Stoica Cornel.
Propunerea se supune la vot,
fiind validate cu 8 voturi din 8, a
consilierilor prezenþi.
Dupã alegerea preºedintelui de
ºedinþã, dl. Stoica Cornel prezintã
ordinea de zi, conform dispoziþiei
primarului ºi o supune la vot
consilierilor:
1. Proiect de hotãr]re privind
rectificarea bugetului de venituri ºi
cheltuieli pe anul 2014;
2. Proiect de hotãrâre privind
modificarea statului de funcþii al
funcþionarilor publici ºi personalul
contractual al aparatului administrativ al Primãriei Comunei
Racoviþa;
3. Proiect de hotãrâre privind
trecerea a 189.40 ha din categoria
pãºunat al comunei Racoviþa în
categoria fond forestier;
4. Proiect de hotãrâre privind
modificarea ºi completarea Statutului ºi Actului constitutiv al
Asociaþiei de dezvoltare intercomunitarã „ECO SIBIU”, modificarea Contractului de Asociere
pentru proiectul „Sistem de Management Integrat al Deºeurilor în
Judeþul Sibiu” ºi avizarea Studiilor
de oportunitate privind delegarea
gestiunii activitãþii de colectare ºi
transport a deºeurilor municipale
ºi delegarea operãrii instalaþiilor de
tratare a deºeurilor municipale;
5. Proiect de hotãrâre privind
acordarea cotizaþiei pe anul 2014
cãtre GAL ÞARA OLTULUI de 4
lei/cap locuitor.
Diverse:
- cererile dl. Cãpãþânã Dumitru
ºi a dl. Ioan Radu privind schimbul
de teren cu Primãria Racoviþa, în
vederea deschiderii unei pãstrãvãrii pe Valea Moaºei;
- Stabilirea garanþiei ºi a taxei
de închiriere a Cãminului Cultural
Racoviþa.
Se supune la vot ordinea de zi.
Cu 8 voturi, se voteazã ordinea
de zi.
Dupã punerea la dispoziþie a
procesului verbal al ºedinþei
anterioare, se supune la vot, toti
cei prezenþi fiind de acord cu
procesul verbal al ºedintei
anterioare.
1. Proiect de hotãrâre privind
rectificarea bugetului de venituri ºi
cheltuieli pe anul 2014;

Având în vedere cã toþi
consilierii au avut materialele
pentru ºedinþã, dl. Stoica întreabã
dacã sunt întrebãri cu privire la
rectificarea bugetului.
Dl. Drãgoi Cornel întreabã de
unde s-au luat banii pentru
rectificare?
Doamna Cãlin, contabil Primãria
Racoviþa, rãspunde: de la strãzi
ºi cã banii sunt necesari pentru
proiectul GAL, reprezentând
cotizaþia pe anul 2014.
Dl. Stoica Cornel întreabã dacã
mai sunt întrebãri ºi supune la vot:
Cine este pentru?
- S-a votat în unanimitate – 8
voturi din 8 consilieri prezenþi.
2. Proiect de hotãrâre privind
modificarea statului de funcþii al
funcþionarilor publici ºi personalul
contractual al aparatului administrativ al Primãriei Comunei
Racoviþa;
Doamna secretarã explicã
necesitatea proiectului:
- Proiectul a fost iniþiat în urma
promovãrii în funcþie public ºi în
urma avizului de la ANFP a unui
numãr de 3 funcþionari publici din
cadrul Primãriei Racoviþa.
Doamna Mãerean întreabã
care sunt posturile vacante ºi câte
posturi de guard sunt?
Doamna secretarã rãspunde:
sunt douã posturi de guard
ocupate.
Dl. Primar: existã un post
vacant la compartimentul administrativ - gospodãresc, post ce va fi
ocupat în urma achiziþiei buldo excavatorului, procedura de
achiziþie fiind în curs de
implementare.
Doamna secretarã – având în
vedere promovarea funcþionarilor,
se modificã ºi statul de funcþii.
Dl. Stoica Cornel supune la vot
proiectul.
- S-a votat în unanimitate: 8
voturi pentru.
3. Proiect de hotãrâre privind
trecerea a 189.40 ha din categoria
pãºunat al comunei Racoviþa în
categoria fond forestier;
Dl. Primar – având în vedere
cã în ºedinþa anterioarã s-a votat
iniþierea acestui proiect ºi s-a
discutat pe marginea conþinutului,
rãmâne sã se supunã la vot
proiectul.
Dl. Stoica – dacã sunt întrebãri.
Dl. Tulban – cum se dau
bonurile pentru lemne din
pãºunat?
Dl. Primar – bonurile se vor
stabili prin hotãrâre a Consiliului
Local.
Dl. Stoica - în urma
amenajamentului, se va stabili
cota.
Se voteazãa în unanimitate – 8
voturi pentru.
4. Proiect de hotãrâre privind

modificarea ºi completarea
Statutului ºi Actului constitutiv al
Asociaþiei de dezvoltare intercomunitarã „ECO SIBIU”,
modificarea Contractului de
Asociere pentru proiectul „Sistem
de Management Integrat al
Deºeurilor în Judeþul Sibiu” ºi
avizarea Studiilor de oportunitate
privind delegarea gestiunii
activitãþii de colectare ºi transport
a deºeurilor municipale ºi
delegarea operãrii instalaþiilor de
tratare a deºeurilor municipale;
Dl. Stoica prezintã proiectul.
Dl. Tulban – ce se urmãreºte
prin managementul ECO SIBIU?
Dl. Primar – colectarea
selectivã a gunoiului, containerele
vor fi repartizate pe strãzi, în
locaþii bine stabilite, pentru a facilita
accesul populaþiei la acestea.
Dl. Ivan – ce costuri se
presupun la nivel de comunã?
Dl. Primar – La nivel de comunã
nu vor fi costuri suplimentare,
costurile cu montajul acestora fiind
suportate de Consiliul Judeþean,
prin proiectul implementat. Ar
putea totuºi exista un cost
suplimentar pentru colectarea de
cãtre operator. Se creºte
colectarea dar scade preþul pe
tonã, ca urmare a selectãrii
acestuia.
Dl. Telebuº – va fi o problemã
la început, pentru cã nu vor fi
maºini.
Dl. Primar – se va stabili
colectarea pe zile, în funcþie de
categoria de deºeuri selectate.
Dl. Ivan – propune informarea
localã cu privire la selectarea
gunoaielor.
Dl. Primar dã informaþii despre
amplasarea containelor ºi este de
acord cu informarea cetãþenilor
prin ºedinþe publice, pliante , afiºe
. Se poate recupera o parte din
costuri din taxa anualã care o
plãtim la mediu, prin colectarea
selectivã.
Nemaifiind probleme , dl. Stoica
supune proiectul la vot.
S-a votat în unanimitate – 8
voturi din 8.
Se trece la urmãtorul punct.
5. Proiect de hotãrâre privind
acordarea cotizaþiei pe anul 2014
cãtre GAL ÞARA OLTULUI de 4
lei/cap locuitor;
Dl. Primar propune votarea
proiectului de hotãrâre având în
vedere cã în luna septembrie
Ansamblul Valea Moaºei se va
deplasa în Franta la Festivalul
Cartofului, cheltuielile cu
deplasarea fiind suportate de GAL
Þara Oltului.
Dl. Stoica supune la vot.
Se voteaza favorabil, în
unanimitate, 8 voturi pentru.
Se trece la discutarea
diverselor de pe ordinea de zi

Doamna Floare Mihaela –
director la ªcoala Generalã
Racoviþa, este prezentã la discuþii.
Este vorba despre mutarea
sãlilor de grãdiniþã, din incinta
Dispensarului în incinta ªcolii
Generale.
Dupã cum s-a discutat în ºedinþa
anterioarã, domnul Primar a
discutat cu doamna directoare
pentru gãsirea unui compromis cu
privire la modul de rezolvare a
acestei situaþii.
Dl. Primar – s-a rezolvat problema existenþei sãlii de sport
pentru copii. Sala se va muta în
sala anexã a Cãminului Cultural,
fostul ,,Repasat”, se vor monta
aeroterme pentru a asigura
cãldura pe timpul iernii.
Dl. Primar – nu o sã renunt la
proiectul privind construirea unei
grãdiniþe noi, se vor gãsi soluþii ºi
spaþiul necesar, probabil va fi
refãacut proiectul deja existent.
Doamna Director cere acceptul
Consiliului Local pentru mutarea
sãlii de sport în fostul “Repasat”.
Nemaifiind problem, se supune
la vot: în unanimitate pentru – 8
voturi din 8 consilieri prezenþi.
În continuare, dl.Primar prezintã
cererea dl. Cãpãþânã Dumitru
privind schimbul de terenuri între
el ºi Primãria Racoviþa, în scopul
deschiderii unei pãstrãvãrii, dã
informaþii cu privire la locaþia
terenurilor ºi începerea procedurii.
Dl . Tulban fiind în cunoºtiinþã
de cauzã, locuitor al satului
Sebeºu de Sus, explicã provenienþa ºi locaþia terenurilor.
Dl. Drãgoi Cornel întreabã dacã
locurile sunt echivalente ºi cã
trebuie identificate.
Dl. Primar – dacã Consiliul Local
este de acord, schimbul se face
urmând procedurile legale.
Dl. Drãgoi Cornel – terenurile
au sau nu aceeaºi valoare?
Dl. Tulban susþine ca da, au,
doar cã terenul deþinut de dl.
Cãpãþânã este situat prea

departe de sat ºi nu se poate face
o pãstrãvãrie acolo.
Dl. Primar – o sã vedem cine
suportã cheltuielile acestui schimb,
în mod concret ºi corect trebuie
suportate de dl. Cãpãþânã, iar
dacã acesta este de acord, o sã
începem demararea procedurii.
Dl. Ivan menþioneazã cã acest
schimb de teren precum ºi deschiderea unei pãstrãvãrii, este în
folosul comunitãþii ºi al Primãriei.
Dl. Stoica supune la vot.
Se voteazã: 8 voturi pentru, în
unanimitate.
Urmãtorul punct de la diverse
este cu privire la stabilirea
garanþiei ºi a taxei pentru Cãminul
Cultural.
Dl. Primar – având în vedere
investiþia lucrãrilor de modernizare
a cladirii Cãminului Cultural, trebuie
sã se stabileascã o taxã de garanþie, pentru a se evita eventualele
consecinþe ale deteriorãrii în urma
folosirii de cãtre persoanele fizice
sau juridice a clãdirii Cãminului
Cultural, având în vedere investiþia, sã se stabileascã taxa pe zile
ºi pe amploarea evenimentelor.
Se fac propuneri ºi se discutã
pe marginea acestui subiect .
Dl. Stoica propune sã fie dat
cãminul în locaþie de gestiune, care
sã se încadreze în felul de arendare.
Dl. Ivan propune douã variante: sã se caute un administrator,
care sã rãspundã de cãmin sau
sã se stabileascã taxe.
Dl. Primar considerã cã nu este
o propunere bunã deoarece,
dacã îl concesionezi , cel care il
concesioneazã stabileºte politica lui
ºi nu este în folosul comunitãþii.
Dl. Stoica – garanþia trebuie
depusã când se face cererea.
Dl. Telebuº – dacã garanþia
este mare, sã se facã un contract.
Dl. Drãgoi Dionisie – sã nu
þinem banii blocaþi în garanþie
Doamna Mãerean nu este de
acord sã se ia garanþie pentru

înmormântãri.
Propunere:
- pentru parastas ºi înmorm]ntare – 200 lei
- pentru nunti si botez – 500 lei
Se admite propunerea, fiind
votatã cu majoritatea voturilor.
Se propune pentru sala mica (club):
- parastas – 50 lei
- botez ºi alte evenimente mai
deosebite (cununii, petreceri) 150 lei
Se supune la vot :
1 abþinere – doamna Mãerean
7 voturi pentru.
Domnul Primar prezintã cererea
dl. Cornea Ilie cu privire la închirierea a 2 ha din pãºunatul comunal.
Consiliul nu este de acord
pentru cã pãºunatul este închiriat
încã din luna aprilie, cu contracte
încheiate cu beneficiarii.
Dl. Drãgoi Cornel întreabã când
o sã se rezolve problema cu digul
care s-a stricat în urma inundaþiilor
din luna mai ºi ce o sã se întâmple
cu strada Grãnicierilor.
Dl. Ivan – în urma inundaþilor,
a fost afectat ºi piciorul podului
care trece peste pârâul Valea
Lupului, din centru localitãþii.
Dl. Primar: în urma inundaþiilor
din mai anul acesta, s-a constituit
o comisie de evaluare la nivel de
judeþ, formatã din reprezentanþi ai
prefecturii, apelor romane, consiliului judeþean, primãriei Comunei
Racoviþa, aceasta aprobând devizele fãcute în urma inundaþiilor,
documentul fiind înaintat la minister
pentru aprobare.
În ceea ce priveºte str. Grãnicierilor, luãm în considerare lucrãri
de pavaj a acestei strãzi, în
perioada urmãtoare.
Nemaifiind problem, declar
închise lucrãrile ºedinþei, pentru
care am semnat alãturi.
PREªEDINTE
CONSILIER
STOICA CORNEL
S E C R E TTAR
AR
SÎRBU MARIA

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!

rosu galben albastru negru

PROCES – VERBAL al ºedinþei ordinare a Consiliului Local al comunei
Racoviþa din data de 27 august 2014
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Sãnãtatea inimii `i afec\iunile gingivale
asemenea, prezentau o sãnãtate oralã deficitarã.
Academia Americanã de Parodontologie constatã cã
persoanele diagnosticate cu boli ale gingiilor sunt de
douã ori mai susceptibile de a suferi de boli ale inimii.
Rolul prezen\ei infec\iei `i inflama\iei în organism
asupra afec\iunilor inimii este important, iar bolile
gingivale defapt asta reprezintã: infec\ie `i inflama\ie
la nivelul cavitã\ii orale.
Pentru a `ti dacã e posibil sã ave\i infec\ii gingivale
atunci ar trebui sã ave\i în vedere etapele evolu\iei
afec\iunilor gingivale:
-gingivita: primul stadiu în care gingiile devin ro`ii,
inflamate `i pot sângera cu u`urin\ã.
-parodontita: reprezintã etapa care poate afecta
grav gingiile `i structurile de sus\inere a din\ilor,
gingia este retrasã de la nivelul inser\iei normale
pe din\i, sunt prezente dureri la mastica\ie, din\ii
sunt sensibili `i este instalatã mobilitatea dentarã.

INFORMARE DE PRESÃ

Despre Boala Limbii Albastre (Bluetongue)
Este o boalã infecto-contagioasã a
rumegãtoarelor domestice (bovine, ovine,
caprine) ºi a rumegãtoarelor sãlbatice,
caracterizatã prin inflamaþia cataralã sau
ulcero-necroticã a mucoasei nazale, bucale
ºi a bureletului coronanian transmisã ºi
intreþinutã de vectori reprezentaþi de diferite
specii de insecte Culicoide (þânþari) existente
in mediul natural.
Sursele de infecþie sunt reprezentate de
animalele bolnave sau cele trecute prin
boalã, precum si de insectele care s-au
hrãnit cu sângele animalelor bolnave. În
organismele animalelor trecute prin boalã
virusul persistã panã la 4 luni.
Transmiterea se realizeazã de regulã pe
cale indirectã prin intermediul insectelor
hematofage, transmiterea directã de la
animal la animal jucând un rol neglijabil.
Boala are un caracter sezonier, este
frecvent întâlnitã spre sfârºitul verii în
regiunile ploioase ºi cu terenuri irigate, când
numãrul insectelor hematofage este în
creºtere.
Odatã cu dispariþia acestor insecte boala
dispare, dar reapare în sezonul urmãtor
datoritã rezistenþei mari a virusului la
animalele trecute prin boalã ºi ^n insect[.
De menþionat cã boala limbii albastre nu
se transmite la oameni, de asemenea,
laptele produs sau carnea acestor animale
nu prezintã pericol pentru populaþie.
Pe lângã pagubele directe generate de
morbiditate ridicatã (pânã la 100% ) ºi
mortalitate, apariþia ºi difuzarea bolii în þara
noastrã ar avea consecinþe economice
importante privind exportul românesc de
rumegãtoare (bovine ºi ovine).
Pentru supravegherea clinicã a
efectivelor receptive la Blutongue,
conducerea D.S.V.S.A. Sibiu a stabilit o serie
de mãsuri menite sã protejeze teritoriului
judeþului de aceastã boalã, prin:
- Informarea crescãtorilor de animale cã
pentru comerþul cu animale din statele
europene sau þãri terþe este obligatoriu sã

obþinã acordul autoritãþii sanitare veterinare
judeþene;
- Supravegherea permanentã a
miºcãrilor de animale receptive pe plan
naþional ºi în spaþiul intracomunitar. Este
monitorizat, în conformitate cu normele U.E.,
comerþul intracomunitar ºi importul –
exportul, cu bovine si ovine pentru prãsilã
ºi pentru îngrãºat;
-S-a dispus aplicarea mãsurilor prevãzute
de Regulamentul Comisiei Europene nr. 394
/2008, referitoare la deplasarea animalelor
din speciile receptive (bovine, ovine ºi
caprine), provenite din zonele de restricþie
din statele europene unde au fost
semnalate cazuri de boalã;
- Supravegherea serologicã prin afluirea
de probe de sânge recoltate prin sondaj de
5% de la animalele receptive, din:
• 4 puncte þintã de supraveghere,
stabilite la Brãdeni, Bratei Miercurea,
Nocrich (zone considerate favorabile
dezvoltãrii vectorilor de transmitere a bolii,
respectiv, þânþari);
• zonele limitrofe fermelor cu efective mari
de bovine, ovine ºi caprine;
• zonele de liziere a pãdurilor, prin
capturarea þânþarilor cu captatoare speciale.
Anual se efectueazã cca. 1.200
examene de laborator (probe de la
bovine ºi probe de la ovine). În aceastã
perioadã a anului au fost examinate 304
probe, pânã în prezent toate probele fiind
negative. Pânã în acest an, România a
avut statut de þarã indemnã pentru
aceastã boalã, însã faptul cã au fost
declarate focare în 3 judeþe ºi cã boala a
evoluat ºi evolueazã în unele state
europene, se impune o mai mare
responsabilitate atât a specialiºtilor din
domeniu, cât ºi a crescãtorilor de animale,
a altor autoritãþi implicate, pentru
respectarea mãsurilor stabilite în acest sens.
Conducerea D.S.V
.S.A. Sibiu,
D.S.V.S.A.
reprezentatã prin dr
dr.. Penþea Ioan
– comunicator desemnat

Una din cele mai simple modalitã\i de a men\ine
sãnãtatea gingiilor este periajul corect efectuat de
douã ori pe zi, folosirea a\ei dentare, clãtirea cu
ape de gurã cu rol antimicrobian si prezentarea la
medicul stomatolog de doua ori pe an pentru a
efectua o consulta\ie.
Deci ob\inerea sãnãtã\ii tale orale poate
îmbunãtã\i de asemena starea ta generalã de
sãnãtate.
Vã a`tept oricând la o consulta\ie gratuitã!
Dr
Dr.. Szatmari Alex Matei
Adresa: Com. Racovita nr
nr.. 90 (punct
de lucru Apa-Canal)
Telefon: 0737.982.982
Program: Mar\i
15:30- 20:00
Miercuri
15:30- 20:00
Joi
15:30- 20:00

În atenþia proprietarilor de animale
Apãrarea sãnãtãþii animalelor,
prevenirea transmiterii de boli la animale
ºi de la animale la om, siguranþa alimentelor destinate consumului uman,
salubritatea furajelor pentru animale ºi
protecþia mediului, în raport cu creºterea
animalelor, constituie o problemã de stat
ºi o îndatorire pentru toþi locuitorii þãrii.
Statul sprijinã activitatea de apãrare a
sãnãtãþii animalelor, de supraveghere,
prevenire ºi control al bolilor ce se pot
transmite la animale ºi de la animale la om,
prin asigurarea cadrului instituþional ºi
juridic, a resurselor financiare ºi a bazei
tehnico-materiale necesare pentru
desfãºurarea în condiþii optime a activitãþilor
din domeniul sanitar-veterinar.
Conform H.G. 1214/2009, proprietarii
de animale ºi pãsãri pot beneficia de
despãgubiri de la autoritãþile guvernamentale, în vederea lichidãrii rapide a
bolilor transmisibile la animale ºi pãsãri,
inclusiv pentru cazurile de suspiciuni de
boalã, care implicã tãierea sau uciderea
acestora, cu excepþia sumelor recuperate
prin valorificarea produselor ºi subproduselor de la animalele tãiate, ucise sau
altfel afectate.
Lista cu bolile pentru care se acordã
despãgubiri este inclusã în Ordinul
Preºedintelui A.N.S.V.S.A. nr. 45/
15.06.2012, publicat în M.O. nr. 500/
20.07.2012.
Beneficiazã de despãgubiri, potrivit legii,
persoanele juridice ºi persoanele fizice
proprietare de animale, în cazul în care
animalele sunt deþinute cu respectarea
normelor sanitar-veterinare în vigoare, cu
referire la:
- declararea ºi înregistrarea obligatorie
în registrul agricol ºi în sistemul naþional de
identificare ºi înregistrare a animalelor din
proprietate,;
- dacã au suferit pagube la suspiciunea
sau la confirmarea bolii, prin aplicarea
mãsurilor specifice pentru lichidarea rapidã
a focarelor de boli transmisibile declarate;
- dacã animalele suspecte de boalã au
fost predate cãtre unitãþile de abatorizare,

autorizate sanitar-veterinar, direct de cãtre
proprietarii acestora ori prin intermediari,
persoane fizice sau juridice, în cadrul
programelor naþionale de eradicare a
epizootiilor, în vederea sacrificãrii în scop
de diagnostic;
- proprietarii de animale din exploataþiile
aflate în zona de protecþie a focarului
declarat, care au suferit pagube colaterale
prin aplicarea mãsurilor de eradicare ºi
combatere a bolilor.
Plata despãgubirilor se face din fondurile
prevãzute în bugetul Autoritãþii Naþionale
Sanitare Veterinare ºi pentru Siguranþa
Alimentelor, prin D.S.V.S.A. Sibiu, la
valoarea de înlocuire, la preþul pieþei a
animalului tãiat, ucis ori altfel afectat sau,
dupã caz, la suma pierderii suferite de
proprietar, prin derularea acestor mãsuri,
la data când a avut loc acþiunea de lichidare a focarelor de boalã. Despãgubirile
se acordã în baza evaluãrilor fãcute de
comisia de evaluare stabilitã prin lege, care
vor stabilii suma cuvenitã pentru pierderea
suferitã de de crescãtorul de animale în
cauzã.
Documentaþia întocmitã se depune la
Direcþia Sanitarã Veterinarã ºi pentru
Siguranþa Alimentelor Sibiu, vizatã de cãtre
medicul oficial al circumscripþiei sanitare
veterinare zonale ºi se aprobã de
conducerea D.S.V.S.A.
Nu beneficiazã de despãgubirile
prevãzute în prezenta hotãrâre persoanele
fizice ºi juridice proprietare de animale, în
urmãtoarele situaþii:
- dacã nu au comunicat medicului
veterinar oficial sau medicului veterinar de
liberã practicã împuternicit, modificãrile
apãrute în starea de sãnãtate a animalelor,
apariþia oricãrei îmbolnãviri, suspiciuni de
boalã, moartea sau tãierea de necesitate
a unor animale, în termen de maximum 48
de ore, prin notificare scrisã sau notã
telefonicã;
- dacã nu asigurã ºi nu respectã
normele de igienã ºi biosecuritate în
exploataþiile înregistrate sanitar-veterinar;
- dacã au importat animale bolnave a

cãror boalã a fost dobânditã anterior intrãrii
pe teritoriul României ºi a fost constatatã
prin testele de laborator;
- dacã au introdus în exploataþie
animale noi, fãrã documentele sanitare
veterinare prevãzute de lege (paºaport
pentru bovine ºi cabaline, document de
miºcare, document sanitar veterinar care
sã ateste starea de sãnãtate);
- dacã au introdus în exploataþie
animale provenite dintr-o altã exploataþie
sau zonã aflatã în derularea lichidãrii unui
focar de boalã;
- dacã se constatã de autoritãþile
competente cã au încãlcat legislaþia în
vigoare, privind prevenirea ºi combaterea
bolilor transmisibile la animale ºi de la
animale la om, precum ºi legislaþia privind
identificarea, înregistrarea ºi miºcarea
animalelor.
În ultimii trei ani, D.S.V.S.A. Sibiu, în baza
programelor stabilite pentru asanarea unor
focare de boli transmisibile, a acordat
despãgubiri în valoare de 1.123.443 lei
în anul 2010, de 464.010 lei în anul
2011, de 256.178 lei în anul 2012 ºi de
100.381 lei în anul 2013, 62.500 în anul
2014, proprietarilor din gospodãria
cãrora au fost eliminate bovine
diagnosticate cu Leucozã Enzooticã
Bovinã, capre diagnosticate cu Artritã
Encefalitã Caprinã, porcine diagnosticate
cu Trichinelozã ºi sume importante
pentru despãgubirea cabalinelor
diagnosticate cu Anemia Infecþioasã
Ecvinã, toate aceste animale fiind
despãgubite imediat dupã eliminare.
Pentru ca aceste importante acþiuni sã
se deruleze în cadrul legal, D.S.V.S.A Sibiu,
atenþioneazã proprietarii de animale ºi
pãsãri sã respecte cu stricteþe mãsurile
stabilite prin programele de prevenire ºi
combatere a bolilor transmisibile pentru
judeþul nostru ºi sã apeleze la personalul
sanitar veterinar pentru a obþine informaþiile
necesare în acest sens.
Dr
Dr.. Penþea Ioan
Compartiment Comunicare la
D.S.V
.S.A. Sibiu
D.S.V.S.A.

SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUAÞII DE URGEN|Ã AL COMUNEI RACOVIÞA VÃ INFORMEAZÃ

Mãsuri de prevenire a incendiilor pentru perioada sezonului rece la gospodãriile populaþiei
Pentru înlãturarea pericolului de incendiu,
care poate sã aparã la sobe, recomandãm
câteva mãsuri specifice:
1) verificarea cu grijã a sobelor, canalelor
ºi coºurilor de evacuare a fumului, pentru
ca acestea sã nu prezinte fisuri care sã
permitã scânteilor sã incendieze materialele
combustibile din apropiere;
2) tencuirea ºi vãruirea pãrþii din pod a
coºului de fum, în scopul sesizãrii imediate a
fisurilor, deoarece cãldura sau scânteile care
ies prin fisurile unui coº de fum deteriorat
prin cutremure, vibraþii, alunecãri de tren
etc., ori datoritã vechimii imobilului, constituie
surse de aprindere, dacã în zona lor existã
elemente de construcþie sau structuri din
lemn: grinzi, bârne, suport acoperiº etc.;
3) curãþarea canalelor ºi coºurilor de fum
premergãtor sezonului rece. Trebuie ºtiut
cã scânteile ºi particulele aprinse ce ies pe
coº pot ajunge la distanþe de 25 – 30 m ºi
sunt sursele care genereazã cel mai frecvent
incendii;
4) la trecerea prin planºee, zidãria coºului
se va îngroºa cu un strat de 25 cm,
lãsându-se un spaþiu de 20 cm între
aceastã zidãrie ºi elementele combustibile

ale planºeului;
5) distanþa dintre faþa exterioarã a
coºurilor ºi elementele combustibile ale
acoperiºului nu trebuie sã fie mai micã de
10 cm;
6) montarea pe pardosealã, în faþa uºii
de alimentare cu combustibil, a unei bucãþi
de tablã cu dimensiuni de 0,50 × 0,70 m;
7) nu se vor introduce în sobe lemne cu
lungimea mai mare decât focarul, nu se va
lãsa uºa de la focar deschisã ºi nu vor fi
supraîncãlzite sobele;
8) sobele de metal se vor amplasa la
distanþã de minim 1 metru faþã de pereþii din
lemn sau alte materiale ce se pot aprinde
uºor; daca pereþii din lemn sunt izolaþi,
distanþa poate fi de 70 cm. Izolarea se face
prin cãptuºirea peretelui cu cãrãmizi aºezate
pe muchie, pe o suprafaþã care sã
depãºeaºcã cu 50 cm dimensiunile sobei,
pe verticalã ºi orizontalã;
9) sobele din metal nu se vor aºeza
direct pe pardoseala combustibilã; dacã
înãlþimea picioarelor de la sobã depãºeºte
25 cm, ele vor fi aºezate pe un postament
de cãrãmidã. Postamentul trebuie sã
depãºeascã perimetrul sobei;

10) folosirea sobelor cu uºi defecte este
interzisã;
11) nu este permis a se aprinde focul cu
benzinã sau alte lichide inflamabile, ori sã
se ardã lemne lungi, care nu permit
închiderea uºii;
12) nu este permis sã se aºeze, la mai
puþin de 1 m faþã de sobele metalice, la uscat,
haine, rufe sau alte obiecte casnice care se
pot aprinde;
13) focul în sobe nu trebuie lãsat fãrã
supraveghere sau în grija copiilor;
14) se va urmãri ca sobele sã nu se
încãlzeascã peste mãsurã, deoarece pot
aprinde obiectele combustibile din jur;
15) coºurile se prelungesc deasupra
acoperiºului cu 0,5 – 0,8 m; acestea vor fi
permanent verificate ºi întreþinute;
16) nu vor fi lãsaþi nesupravegheaþi copiii
în încãperi unde sunt în funcþiune mijloace
de încãlzit.
Pentru mijloacele de încãlzit locale sau
central, care folosesc combustibil lichid,
recomandãm urmãtoarele mãsuri:
17) verificarea etanºeitãþii conductelor de
alimentare cu combustibil;
18) interzicerea supraalimentãrii cu

combustibil;
19) alimentarea cu combustibil atunci
când mijlocul de încãlzire nu este în stare
de funcþionare; curãþarea periodicã a
conductelor de alimentare ºi a duzelor de
pulverizare;
O altã cauzã frecventã de incendii în acest
sezon este reprezentatã de exploatarea
necorespunzãtoare a aparatelor electrice de
încãlzire ºi a instalaþiilor electrice, pentru a
cãror evitare trebuie luate urmãtoarele
mãsuri:
20) nu vor fi utilizate instalaþii electrice
defecte, montate direct pe materiale
combustibile, cu improvizaþii, cu legãturi
electrice neacoperite de material
electroizolant etc.;
21) reparaþiile la instalaþiile electrice vor fi
executate doar de personal autorizat;
22) nu vor fi suprasolicitate circuitele
electrice prin racordarea unor consumatori
electrici care depãºesc puterea nominalã a
acestora;
24) nu vor fi utilizate mijloace electrice de
încãlzire localã improvizate;
25) vor fi supravegheate permanent
mijloacele de încãlzire electrice aflate în

funcþiune, chiar dacã sunt prevãzute cu
mijloace de protecþie (termostat), deoarece
acestea pot sã nu funcþioneze la parametrii
prevãzuþi ºi vor fi deconectate în cazul în
care apar defecþiuni;
26) reºourile constituie o sursã frecventã
de aprindere, prin plasarea lor
necorespunzãtoare sub birouri, rafturi,
tejghele, unde probabilitatea de a intra în
contact cu materiale combustibile (textile,
hârtie, lemn etc.) este foarte mare;
27) reºourile improvizate ºi artizanale
prezintã risc deosebit datoritã puterii mari a
acestora ºi a deficienþelor pe circuitele de
alimentare, aspecte care conduc la
suprasolicitarea instalaþiei electrice la care
sunt racordate (conductori, prize, ºtechere
etc.).
Respectând aceste sfaturi privind
ocrotirea propriilor gospodãrii de acest
duºman care este INCENDIUL, puteþi trãi
în liniºte, fãrã grija cã viaþa ºi bunurile
materiale agonisite vor fi mistuite de flãcãri.
ªEF SVSU RACOVIÞA
GEREA LUCIAN
PRIMAR
-O
LARIU SIMION
PRIMAR-O
-OLARIU
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Aproape 70% dintre adul\i la nivelul popula\iei
suferã de afec\iuni ale gingiilor. Acestea pot creea
serioase probleme sãnãtã\ii orale `i fãrã a beneficia
de tratament reprezintã o principalã cauzã a
pierderii din\ilor.
Mai mult decât atât, trebuie avut în vedere
efectul pe care aceste afec\iuni îl pot avea asupra
sãnãtã\ii întregului organism; ele au fost legate de
o serie de probleme de sãnãtate cum ar fi bolile
de inimã, diabetul, accidentul vascular cerebral `i în
cazul femeilor însãrcinate na`terile premature sau
copii cu greutate inferioarã limitelor normale.
Ne oprim asupra legãturii cu afec\iuni ale inimii,
unde mai multe studii au arãtat cã afec\iunile gingivale
sunt asociate cu problemele cardiovasculare `i cresc
riscul apari\iei acestora.
Cercetãri efectuate recent au constatat cã
pacien\ii care au suferit accidente cardiace, de
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Ambasadori din Þara Oltului la Sãrbãtoarea
Cartofului (Ploeuc sur Lie, Franþa)
În perioada 11 – 17 septembrie 2014, o delegaþie din Þara Oltului a fost prezentã în partea de nord-vest a Franþei (Bretania), pentru a
participa la o nouã serie de activitãþi incluse în cadrul proiectului de parteneriat „Cartoful- Ambasadorul teritoriului nostru”, derulat de
Asociaþia Grupul de Acþiune Localã „Þara Oltului” ºi GAL Pays Sud de Saint Brieuc. Grupul din România a fost condus de reprezentantul legal
al Asociaþiei GAL „Þara Oltului”, Camelia Limbãºan iar din acesta a fãcut parte, printre alþii, primarul comunei Cîrþiºoara, Dorin Magda,
reprezentanþi ai mai multor primãrii ºi consilii locale din comunele membre ale asociaþiei, o parte a Ansamblului Folcloric „Valea Moaºei” din
Sebeºu de Sus, un reprezentant al presei, delegaþi ai conducerii GAL-ului românesc, diverºi alþi invitaþi. Gazda principalã a delegaþiei
române a fost Thibaut Giugnard, primarul comunei Ploeuc sur Lie ºi coordonator al Programului LEADER, GAL Pays Sud de Saint Brieuc.
Printre participanþi a fost ºi
vicepreºedintele Adunãrii Naþionale
franceze, Marc Le Fur.
Reprezentanþii fiecãrei delegaþii au
susþinut alocuþiuni despre implicarea
þãrilor lor în conflagraþia mondialã ºi
au depus coroane cu flori la baza
monumentului.
Imediat dupã acest moment, întruna dintre sãlile de festivitãþi ale
comunei Ploeuc sur Lie s-a
desfãºurat festivitatea primirii oficiale
a delegaþiilor invitate la festival.
Seara s-a încheiat într-o atmosferã
prieteneascã, deosebit de caldã,
animatã de diverse grupuri de
muzicieni ºi dansatori bretoni.

„Cartoful, ambasadorul
teritoriului nostru”, un
ghid turistico – culinar
româno- francez
Prima parte a zilei de vineri, 12
septembrie, a fost rezervatã unei
deplasãri la unul dintre cele mai
importante oraºe staþiune, situat pe
malul Mãrii Mânecii: Erquy.
Seara, Primãria comunei Quintin
a gãzduit unul dintre cele mai
importante momente ale acestei

informaþii despre Þara Oltului,
despre bucãtãria ºi tradiþiile
culinare ale acestei zone, direct
de la membrii delegaþiei române.
De asemenea, francezii au putut
gusta diferite specialitãþi culinare
româneºti, au bãut þuicã ºi s-au
lãsat încântaþi de jocul ºi costumele
tradiþionale din Þara Oltului,
datoritã programului folcloric oferit
de Ansamblul „Valea Moaºei”.

„Cartoful în
Sãrbãtoare”, la
Ploeuc sur Lie

Ceremonie dedicatã
împlinirii a 100 de
ani de la debutul
Primului Rãzboi
Mondial ºi primirea
oficialã a
delegaþiilor
La scurt timp dupã sosirea în mica
localitate francezã, în ciuda oboselii
acumulatã din cauza drumului lung,
românii au rãspuns cu mare plãcere
invitaþiei gazdeloir ºi au participat,
alãturi de reprezentanþii celorlalte
delegaþii prezente, la o emoþionantã
ºi interesantã festivitate dedicatã
aniversãrii a 100 de ani de la debutul
Primului Rãzboi Mondial.
Festivitatea, desfãºuratã la
Monumentul Eroilor din comuna
bretonã, a cuprins momente în care
protocolul a fost unul deosebit, demn
de oficialitãþile prezente, aleºi locali
ºi de la cel mai înalt nivel francez.

deplasãri, lansarea ghidului turistico
– culinar „Cartoful- Ambasadorul
teritoriului nostru”, realizat de
Asociaþia Grupul de Acþiune Localã
„Þara Oltului” ºi GAL Pays Sud de
Saint Brieuc. Ghidul, o lucrare de o
calitate deosebitã, cuprinde
informaþii generale despre toate
comunele
ºi
localitãþile
componente membre în cele douã
structuri GAL, fotografii ºi câte o
reþetã a unei mâncãri specifice, ce
are în componenþã cartoful sau
care se bazeazã pe cartof. De
asemenea, ghidul are ºi un capitol
dedicat unor ingrediente sau
produse specifice fiecãrei regiuni.
Cartea, prima de acest fel
realizatã de un GAL din România
ºi unul din Franþa, s-a bucurat de
mare succes atât din partea celor
prezenþi la momentul lansãrii, cât
ºi din partea celor ce au participat
la sãrbãtoarea dedicatã cartofului.
Cei prezenþi la festivitatea
lansãrii acestui ghid au putut afla

Sâmbãtã ºi duminicã (13 ºi 14
septembrie), comuna Ploeuc sur
Lie a fost gazda celui mai
important festival, organizat în
Franþa, dedicat cartofului. În
impresionantul program pregãtit
pentru acest eveniment de talie
internaþionalã (spectacole de
muzicã ºi dans, demonstraþii
diverse, concursuri culinare ºi nu
numai, parade ale tractoarelor ºi
vehiculelor agricole de epocã,
standuri pentru prezentarea ºi
vânzarea cartofilor etc), românii
au avut partea lor distinctã. Astfel,
un stand expoziþional al Þãrii
Oltului, în cadrul cãruia participanþii
au putut afla diverse informaþii
turistico - culinare ºi geografice
despre regiune ºi au putut gusta
diverse produse din bucãtãria
româneascã, a fost amenajat pe una
dintre aleile principale de
desfãºurare a sãrbãtorii, alãturi de
standurile Reunion ºi Guadalupe.
Tot aici, cei interesaþi au primit ghidul
turistico – culinar „Cartoful,
ambasadorul teritorilui nostru”, rod
al proiectului transnaþional derulat

de cele douã GAL-uri din România
ºi Franþa. De asemenea, ºi partea
artisticã a programului festivalului
a fost „pigmentatã” cu mai multe
recitaluri susþinute de tinerii din
Ansamblul Folcloric „Valea Moaºei”
din Sebeºu de Sus, pe cele douã
scene ale sãrbãtorii. Evoluþiile
ansamblului,
frumuseþea
costumelor ºi a protagoniºtilor, au
fost rãsplãtite cu aplauze ºi urale
din partea spectatorilor.

unde românii au fost, de asemenea,
prezenþi, membrii delegaþiilor
strãine, invitaþii, organizatorii ºi
voluntarii festivalului au fost invitaþi
duminicã seara, la o „Cinã
Româneascã”. La cererea
gazdelor, delegaþia Þãrii Oltului,
condusã de bucãtarul Florin
Lãzãriciu (Curtea Porumbãceanã),
a pregãtit pentru aceastã searã o
tocãniþã ardeleneascã de cartofi cu
carne de porc, preparat deosebit

Marþi seara, la stadionul din
Ploeuc sur Lie s-a desfãºurat deja
tradiþionalul meci de fotbal dintre
echipa delegaþiei Þãrii Oltului ºi o
echipã localã. Partida, încheiatã
la egalitate (scor 3 la 3), a avut
rolul de a strânge ºi mai mult
prietenia dintre români ºi francezi.
La final, toþi jucãtorii ºi oficialii au
primit medalii ºi cupe.
Ultimul punct în programul
pregãtit pentru aceastã vizitã a
delegaþiei române în Franþa a fost
cina festivã de marþi seara,
desfãºuratã la restaurantul
Camerei de Comerþ din Ploeuc sur
Lie. Dincolo de discursurile oficiale,
întâlnirea a fost una emoþionantã,
cu momente deosebite, unde
prietenia ºi relaþia deosebitã dintre
români ºi bretoni s-au dovedit a fi
mai presus de orice demers mai
mult sau mai puþin oficial ori
diplomatic.

E rândul Þãrii
Oltului...
Duminicã dimineaþa, înaintea
intrãrii în programul festivalului,
delegaþiile din Guadalupe, Reunion
ºi România, alãturi de reprezentanþii
gazdelor, au participat la o slujbã
religioasã, oficiatã la biserica din
comunã. Momentul, deosebit de
emoþionant, s-a desfãºurat ºi cu
implicarea membrilor delegaþiilor, ce
au participat la câteva din etapele
slujbei.

de apreciat de toþi participanþii.

Puþin turism,
istorie localã ºi
meci de fotbal...

În celelalte douã zile ale
deplasãrii în Franþa, delegaþia
românã a avut pregãtit un
program în cadrul cãruia au fost
inclus deplasãri în câteva oraºe ºi
la diverse obiective turistice din
Cina Româneascãzonã (Moncontur- unul dintre cele
un deliciu pentru
mai frumoase oraºe din Franþa,
toþi participanþii
Centrul de agrement Aquarev din
La fel ca ºi la ediþia anterioarã, Loudeac, Saint Brieuc, Langeux).

În cursul zilei de miercuri, 17
septembrie, delegaþia din Þara
Oltului s-a întors acasã, cu
certitudinea marcãrii unui nou
succes în cadrul proiectului de
colaborare cu partenerii din
Bretania. Peste doar câteva
sãptãmâni, la începutul lunii
octombrie, Þara Oltului va trebui
sã dovedeascã faptul cã poate fi,
din nou, gazdã bunã pentru
francezi, o delegaþie a GAL Pays
Sud de Saint Brieuc fiind invitata
de onoare a ediþiei 2014 a
Festivalului „Produse ºi Tradiþii în
Þara Oltului”, gãzduit, în acest an,
de comuna Porumbacu de Jos.

rosu galben albastru negru

Principalul reper al acestei
deplasãri a fost participarea la cea
de-a XV-a ediþie a festivalului
„Cartoful
în
Sãrbãtoare”
(„Sãrbãtoarea Cartofului”), ce s-a
desfãºurat în zilele de 13 ºi 14
septembrie, în Ploeuc sur Lié. Acesta
este un festival naþional, cea mai
importantã manifestare de gen din
Franþa, organizat o datã le trei ani
în comuna bretonã. La fel ca ºi la
ediþiile anterioare, festivalul s-a
bucurat de o participare extrem de
numeroasã, peste 30.000 de
participanþi din întreaga þarã dar ºi
din alte þãri ale Europei, fiind prezenþi
la evenimentul din comuna numitã
ºi „Mecca francezã a Cartofului”. În
cadrul evenimentului au fost
organizate diverse activitãþi
(concerte, expoziþii cu vânzare,
parade, concursuri ºi demonstraþii
gastronomice, spectacole de
animaþie etc), toate acestea având
ca temã principalã cartoful. Pe lângã
delegaþia din România, la ediþia din
acest an a „Sãrbãtorii Cartofului” au
participat grupuri din Reunion ºi
Guadalupe (colonii franceze de
peste mãri).

