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Urãri de Sãrbãtori
De Sfintele Sãrbãtori, sã deschidem uºa pentru oaspeþi dragi ºi inima
pentru speranþã, bucurie ºi luminã. Sã fim mai buni ºi sã privim înainte
cu încredere, ºtiind cã, dacã avem credinþã, drumul din faþa noastrã va fi
pres[rat cu împliniri. Crãciun fericit! La mulþi ani!

Primarul comunei Racoviþa, Simion Olariu
E sezonul sãrbãtorilor de iarnã! Bucuraþi-vã de pace, luminã ºi cãldurã
alãturi de cei dragi. Dãruiþi din toata inima ºi deschideþi-vã sufletul
pentru a primi dragoste ºi fericire. Crãciun fericit! La mul\i ani!

Viceprimarul comunei Racoviþa, Claudiu Trifu

Începând cu luna decembrie, pe teritoriul României se
deruleazã acþiunea de distribuire a ajutoarelor alimentare
asigurate prin Programul
Opera\ional Ajutorarea
Persoanelor Defavorizate
(POAD), derulat de Ministerul Fondurilor Europene
(MFE).
Pânã la data de 17
decembrie, Instituþia Prefectului - Judeþul Sibiu nu a
comunicat Primãriei comunei
Racoviþa detalii în legãturã
cu data programatã pentru
distribuirea alimentelor comunitare. Când aceste detalii
vor fi stabilite iar alimentele
vor ajunge la Racoviþa,
conducerea Primãriei va
comunica informaþia ºi va

Vine, vine Moº Crãciun!
Cum era ºi normal, binecunoscutul Moº Crãciun va
poposi ºi în acest an pe
meleagurile noastre, pentru a
aduce cadouri dulci copiilor
din Racoviþa ºi Sebeºu de
Sus.
Primul popas al Moºului va
fi duminicã, 21 decembrie, la

Cãminul Cultural din Sebeºu
de Sus, unde, dupã spectacolul de colinde ºi tradiþii
susþinut de Ansamblul Folcloric „Valea Moaºei”, va împãrþi
pungi cu cadouri copiilor
localnici.
La Racoviþa, Moº Crãciun va
fi prezent vineri, 26 decembrie,

lângã bradul din faþa Cãminului
Cultural. Înaintea obiceiului
„Dana”, Moº Crãciun va dãrui
daruri copiilor din localitate.
Pentru a putea face aceste
cadouri copiilor din Racoviþa ºi
Sebeºu de Sus, Moºul a fost
sprijinit de Primãria comunei
Racoviþa.

invita beneficiarii sã-ºi ridice
alimentele. Doar dupã aceste
etape, persoanele beneficiare
sau împuterniciþii acestora
se pot prezenta la depozitul
de alimente cu actul de
identitate al titularului ºi
tichetul special, primit prin
poºtã.
Fiecare persoanã va primi
câte douã pachete identice,
preambalate. În fiecare cutie
se gãsesc 3 kilograme de
fãinã albã de grâu, 3
kilograme de mãlai, 400 de
grame de paste fãinoase (o
pungã), 2 litri de ulei, 2
kilograme de zahãr, 4 bucãþi
conserve de porc, 3 bucãþi
conserve de vitã ºi 5 bucãþi
conserve pate de ficat.
Anul acesta beneficiazã de

ajutoarele alimentare de la
Uniunea Europeanã cetãþenii
care se încadreazã într-una
din urmãtoarele categorii
sociale: pensionarii cu
venituri lunare sub 400 de
lei, `omerii indemniza\i cu
sume de la pânã la 400 de lei
pe lunã `i `omerii neindemniza\i, familiile beneficiare de
aloca\ie pentru sus\inerea
familiei, persoanele cu
handicap grav `i accentuat,
neinstitu\ionaliza\i, adul\i `i
copii, veteranii, vãduvele `i
prizonierii de rãzboi, fo`tii
de\inu\i politic, persoanele
deportate în strãinãtate în
perioada regimului comunist,
revolu\ionarii din Decembrie
1989 `i urma`ii eroilor martiri
ai Revolu\iei.

INVIT
A|IE
INVITA|IE
Vã invitãm la ediþia a IV-a
a Festivalului de Tradiþii ºi
Obiceiuri de Crãciun, organizat de Primãria comunei
Racovi\a în colaborare cu
Ansamblul „Dorule\” al
comunei Racovi\a `i ~coala
Gimnazialã, în data de 21
decembrie 2014, la ora 16, cu
prilejul inaugurãrii Cãminului
Cultural Racovi\a.
Vor participa: Ansamblul
Folcloric „Dorule\” din
localitatea Racovi\a, Ceata de
feciori a comunei Racoviþa,
Ansamblul Folcloric “Mãrginenii” din Sãli`te, Ansamblul
Folcloric „Opincuþa” din
Chiºinãu (Republica Moldova), Ansamblul Folcloric
„Florile Visei” din ªeica Mare,
soliºtii vocali Valentina

Fogoroº, Andra Telebuº, alþi invitaþi.
Andreea Floare, Maxim
Vã a`teptãm cu drag!
PRIMAR,
Laurean, Alina Olariu,
OLARIU SIMION
Camelia Olariu, Diana Lupu,

Spectacol de Crãciun,
la Sebeºu de Sus
Duminicã, 21 decembrie, ºi invitaþii acestora sunt aºteptaþi cântece ºi obiceiuri de Crãciun,
imediat dupã Sfânta Liturghie, la Cãminul Cultural pentru a susþinut de membrii Ansamblului
locuitorii satului Sebeºu de Sus asista la un spectacol de colinde, Folcloric „Valea Moaºei”.

rosu galben albastru negru

Ajutoare alimentare de la Uniunea Europeanã
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Ajutoare pentru ^nc[lzirea locuin\ei ^n sezonul rece 2014-2015
Cetãþenii comunei Racoviþa î`i
pot depune cererile pentru
acordarea ajutorului de încãlzire
pentru sezonul rece 2014-2015.
Ajutoarele pentru încãlzirea
locuinþei cu energie termicã, gaze
naturale, energie electricã, lemne,
cãrbuni ºi combustibili petrolieri se
acordã pe bazã de cerere însoþitã
de actele doveditoare privind
componenþa familiei ºi veniturile
acesteia. La completarea cererii,
titularul are obligaþia de a menþiona
corect componenþa familiei, veniturile
membrilor acesteia, precum ºi
bunurile mobile ºi imobile deþinute.
În cazul în care locuin\a este
încãlzitã cu gaze naturale, energie
electricã, precum ºi cu lemne,
cãrbuni ºi combustibili petrolieri,
limita venitului net pe membru de
familie este de 615 lei atât în cazul
familiilor cât ºi în cazul persoanei
singure.
Ajutoarele pentru încãlzirea
locuinþei cu energie electricã se
acordã doar în situa\ia în care
acesta este principalul sistem de
încãlzire utilizat.

Ajutoarele de încãlzire nu se
acordã persoanelor/familiilor care
deþin cel puþin unul dintre bunurile
prevãzute în Anexa nr. 4 la normele metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr.416/2001
privind venitul minim garantat, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare ºi în cererea pentru acordarea
ajutorului, respectiv: clãdiri sau alte
spaþii locative în afara locuinþei de
domiciliu ºi a anexelor gospodãreºti sau alte imobile aflate în
proprietate; mijloace de transport
(autoturism/autoturisme ºi/sau
motocicletã/motociclete cu o vechime mai micã de 10 ani cu
excepþia celor adaptate pentru
persoanele cu handicap ori
destinate transportului acestora
sau persoanelor dependente precum ºi pentru uzul persoanelor
aflate în zone greu accesibile, mai
mult de un autoturism/motocicletã
cu o vechime mai mare de 10 ani);
terenuri de împrejmuire a locuinþei
ºi curtea aferentã ºi alte terenuri
intravilane care depãºesc 1000 m²
în zona urbanã ºi 2000m² în zona

ruralã; depozite bancare de peste
3.000 lei etc.
Pentru ajutoarele de încãlzire cu
gaze, energie electricã ºi pentru
ajutoarele de încãlzire cu lemne,
cãrbuni ºi combustibili petrolieri,
formularele pot fi ridicate de la
sediul Primãriei comunei Racoviþa.
La stabilirea venitului net lunar
al familiei sau, dupã caz, al persoanei singure se iau în considerare toate veniturile pe care
membrii acesteia le-au realizat în
luna anterioarã depunerii cererii,
inclusiv cele care provin din drepturi de asigurãri sociale de stat,
asigurãri de ºomaj, indemnizaþii,
alocaþii ºi ajutoare cu caracter
permanent, indiferent de bugetul
din care se suportã, obligaþii legale
de întreþinere ºi alte creanþe legale,
cu excepþia alocaþiei pentru
susþinerea familiei prevãzute de
Legea nr. 277/2010 privind alocaþia pentru susþinerea familiei,
republicatã, cu modificãrile ulterioare, a bugetului personal
complementar prevãzut de Legea
nr. 448/2006 privind protecþia ºi

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicatã, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare, a ajutoarelor de stat acordate în baza Ordonanþei Guvernului nr. 14/2010 privind mãsuri
financiare pentru reglementarea
ajutoarelor de stat acordate
producãtorilor agricoli, începând
cu anul 2010, aprobatã cu modificãri ºi completãri prin Legea nr.
74/2010, cu completãrile ulterioare, a burselor de studiu ºi a burselor sociale, a sprijinului financiar
prevãzut de Hotãrârea Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor ºi a cuantumului
sprijinului financiar ce se acordã
elevilor în cadrul Programului
naþional de protecþie socialã
<<Bani de liceu>>, cu modificãrile
ºi completãrile ulterioare, precum
ºi veniturile obþinute din activitãþile
cu caracter ocazional desfãºurate
de zilieri în condiþiile Legii nr. 52/
2011 privind exercitarea unor
activitãþi cu caracter ocazional
desfãºurate de zilieri, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.

Titularii ajutoarelor pentru încãlzirea locuinþei sunt obligaþi sã
comunice orice modificare intervenitã în componenþa familiei ºi a
veniturilor acesteia în termen de

5 zile de la data modificãrii.
Pentru mai multe informaþii privind acordarea ajutoarelor pentru
cãldurã, cetãþenii se pot adresa
Primãriei comunei Racoviþa.

Acte necesare pentru acordarea ajutorului pentru încãlzirea locuinþei, acordat conform O.U.G nr
.70/201
nr.70/201
.70/20111
privind mãsurile de protecþie socialã în perioada sezonului rece, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare
privind componenþa familiei;
i) Documentele în baza cãrora deþine
locuinþa (contract de vânzare-cumpãrare, contract de închiriere, contract
comodat, certificat de moºtenitor etc.);
j) Pentru persoanele membre în
cererea/declaraþiei pe propria rãspundere care au domiciliul pe raza altui
sector al Municipiului Bucureºti sau pe
raza altei localitãþi sunt necesare urmãtoarele documente: adeverinþã din localitatea de domiciliu cã nu au beneficiat
de ajutor de încãlzire, certificat de atestare fiscalã din localitatea de domiciliu.
k) Adeverinþã de salariu pentru toþi
membrii familiei, cu salariul net obþinut în
luna anterioarã depunerii cererii, inclusiv
valoarea bonurilor de masã sau
menþiunea cã nu se primesc bonuri din
partea instituþiei; copii taloane pensie/
adeverin\ã de la Casa de Pensii din luna
anterioarã depunerii cererii; copii taloane
alocaþie (de stat, plasament sau alte
indemnizaþii) - din luna anterioarã
depunerii cererii; copii taloane indemnizaþie handicap/buget complementar sau

orice alte indemnizaþii acordate conform
legii - din luna anterioarã depunerii cererii;
taloane somaj din luna anterioarã
depunerii cererii;
l) Declaraþie pe propria rãspundere a
titularilor /membrilor care nu realizeazã

venituri (dacã este cazul);
m) Declaraþie pe propria rãspundere a
titularilor /membrilor care realizeazã venituri
ocazionale (dacã este cazul);
n) Facturã energie termicã, gaze
naturale, energie electricã - dupã caz;

o) Contract de debransare energie
termicã sau gaze naturale în cazul în care
se solicitã ajutor pentru încãlzirea locuinþei
cu energie electricã;
p) orice alte documente solicitate, dupã
caz.

Nivelele de venituri `i cuantumurile ajutoarelor acordate de la bugetul de stat exprimate în lei

Limite venituri
lei
pânã la 155
155,1 - 210
210,1 - 260
260,1 - 310
310,1 - 355
355,1 - 425
425,1 - 480
480,1 - 540
540,1 - 615
615,1 - 786
786,1 - 1082

Compensare lunarã
energie termicã
familii
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
5%

Cuantum lunar
ajutor gaze naturale

persoane singure
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
15%
10%

lei
262
190
150
120
90
70
45
35
20

Cuantum
lunar ajutor
energie electricã

Cuantum lunar ajutor
lemne, cãrbuni,
combustibili petrolieri

lei
240
216
192
168
144
120
96
72
48

lei
54
48
44
39
34
30
26
20
16

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

Suntem ºi pe Facebook!
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 Racovi\a.
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
jurnalulderacovita@gmail.com. Nu uitaþi sã vã semnaþi cu numele
ºi adresa corectã!
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a) Copie act de identitate pentru
titular ºi pentru toþi membrii familiei peste
14 ani;
b) Copie certificate de naºtere ale
copiilor pânã în 14 ani;
c) Copie certificat de cãsãtorie;
d) Hotãrâre de divorþ/act notarial dacã este cazul.
e) Declaraþie pe propria rãspundere
cã persoanele sunt despãrþite în fapt ºi
data la care partenerul a pãrãsit imobilul
- dacã este cazul.
f)Certificat de deces - dacã este cazul.
g) Copie hotãrâre judecãtoreascã
definitivã de încredinþare a copilului sau de
încuviinþare a adopþiei/hotãrârea comisiei
pentru protecþia copilului privind mãsura
plasamentului/decizia directorului general al
direcþiei generale de asistenþã socialã ºi
protecþia copilului sau hotãrârea judecãtoreascã privind mãsura plasamentului în
regim de urgenþã/hotãrârea judecãtorescã
de instituire a tutelei/curatelei sau, dupã
caz, dispoziþia autoritãþii tutelare, potrivit legii
– dacã este cazul.
h) Dupã caz, alte acte doveditoare
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Comorile din Þara Oltului - evaluarea
ultimei ediþii ºi planuri pentru viitor
Zilele trecute, la ªcoala
Gimnazialã din Cîrþa s-a desfãºurat
prima întâlnire a organizatorilor
proiectului „Comorile din Þara
Oltului” (CTO), dupã cea de-a
ºaptea ediþie a acþiunii,
desfãºuratã în vacanþa de varã a
acestui an. Întâlnirea a fost
dedicatã, în mod deosebit ,
evaluãrii ediþiei desfãºuratã în
satul Poieniþa (comuna Cîrþa) la
începutul lunii iulie. Alãturi de
“nucleul dur” al echipei de
organizatori, la întâlnirea de la
instituþia de învãþãmânt din Cîrþa
au fost prezenþi ºi componenþii
echipei comunei Arpaºu de Jos,
câºtigãtorii ediþiei din aceastã varã
a proiectului.
De altfel, în prima parte a
acestei ºedinþe de evaluare copiii
au rãspuns cu dezinvolturã
îintrebãrilor adresate de
organizatorii proiectului, oferind
tuturor o imagine foarte
încurajatoare asupra experienþei
trãite la Poeniþa. S-au evidenþiat
punctele tari ºi punctele slabe ale

ediþiei, au fost fãcute mãrturisiri
referitoare la cheia reuºitei lor,
modalitatea de selecþie a echipei,
au fost exprimate opinii despre
probele incluse în programul
taberei, s-au fãcut propuneri
pentru programul ediþiei viitoare...
De asemenea, copiii au fãcut
succinte
evaluãri
ale
organizatorilor, responsabililor ºi
voluntarilor implicaþi în proiect.
În cea de-a douã parte a
ºedinþei, dupã plecarea tinerilor
câºtigãtori, organizatorii prezenþi
au evocat câteva momente
memorabile pentru participanþii la
tabãrã, fiind remarcatã implicarea
tuturor în buna desfãºurare a
acþiunii. Ediþia 2014 „Comorile din
Þara Oltului” a fost o dovadã de
maturizare a proiectului, de
maturitate ºi responsabilitate a
celor implicaþi efectiv în chestiunile
organizatorice, fiind demonstratã
capacitatea unei mobilizãri adhoc, fãrã ca mijloacele sã fie puse
la dispoziþie, în cele mai mici detalii,
de cãtre colectivitatea localã.

Organizatorii au discutat, de
asemenea, câteva dintre
planurile pentru ediþia viitoare a
proiectului, unul dintre accente fiind
puse pe necesitatea sensibilizãrii
primãriilor ºi consiliilor locale din
zonã sã includã în prevederile
bugetare pentru 2015 ºi sumele
ce trebuie alocate CTO.
O altã propunere a fost aceea
de a identifica o asociaþie localã
din Þara Oltului care ar putea sã
propunã proiectul CTO pentru
finanþare prin LEADER, oferind
astfel posibilitatea dezvoltãrii sale
ºi trecerii la o etapã superioarã.
S-a concluzionat cã trebuie
valorificatã, în continuare,
reþeaua de persoane ºi de
structuri creatã în aceºti ºapte
ani, cu scopul de a oferi copiilor
din teritoriu un tip de activitate
de varã, agreabil ºi formator în
acelaºi timp.
Urmãtoarea întâlnire a grupului
de coordonare CTO va avea loc
luni, 19 ianuarie 2015, ora 14, la
Biblioteca Orãºeneascã Avrig.

Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie pentru
Agriculturã (APIA) a efectuat în perioada
2007-2014 plã\i în valoare de 9,09 de
miliarde de euro din Fondul European de
Garantare Agricolã (FEGA), Fondul
European Agricol pentru Dezvoltare
Ruralã (FEADR) `i buget na\ional
(cofinan\are mãsurile de dezvoltare ruralã
delegate) ceea ce reprezintã o ratã a
absorb\iei de 87,1% a fondurilor alocate
în perioada 2007 – 2014.
În perioada 01.01.2014 – 08.12.2014,
APIA a efectuat plãþi cãtre fermieri în

valoare de 1,42 miliarde euro din FEGA,
aferente Schemei de Platã Unicã pe
Suprafa\ã (SAPS), ajutoarelor specifice,
mãsurilor de pia\ã `i programelor de
promovare a produselor agricole pe
pie\ele \ãrilor ter\e.
Din aceastã sumã, 641,1 milioane euro
reprezintã avans aferent SAPS Campania 2014. Reamintim cã începând
cu 16 octombrie 2014, Agen\ia a acordat
avansul SAPS pentru Campania 2014
pentru fermierii eligibili la platã, în
conformitate cu dispozi\iile art. 75 din

Regulamentul CE nr. 1306/2013, în
cuantum de 69 de euro/ha.
În anul 2014 s-au efectuat plã\i în
valoare de 448 milioane euro cãtre fermierii
ce au accesat mãsurile de dezvoltare
ruralã: 211 „Plã\i pentru zona montanã
defavorizatã”, 212 „Plã\i pentru zone
defavorizate – altele decât cele montane”,
214 ”Plã\i pentru agromediu” `i 215 – “Plã\i
în favoarea bunãstãrii animalelor” din
Programul Na\ional de Dezvoltare Ruralã
(PNDR) 2007-2013, din care suma de 275
milioane euro aferentã avansului din

Campania 2014 pentru mãsurile de
dezvoltare ruralã (211, 212 `i 214).
Dorim sã reamintim cã Ministerul
Agriculturii `i Dezvoltãrii Rurale, prin APIA,
a efectuat în perioada octombrie noiembrie 2014 plata în avans de pânã la
75% din suma cuvenitã în Campania 2014
mãsurilor de dezvoltare ruralã: 211, 212
`i 214 din PNDR.
În perioada imediat urmãtoare Agenþia
de Plãþi ºi Intervenþie pentru Agriculturã va
efectua restul de platã cãtre fermierii care
au depus cerere de platã în cadrul schemei

de platã pe suprafaþã, dar `i cãtre fermierii
care au accesat mãsurile de dezvoltare
ruralã în Campania 2014 în conformitate
cu prevederile legisla\iei în vigoare.
Precizãm de asemenea faptul cã în luna
decembrie 2014 se va continua efectuarea
plã\ilor cãtre beneficiarii mãsurii 215 “Plã\i
în favoarea bunãstãrii animalelor” sectorul porcine `i se vor efectua plã\i în
sectorul pãsãri.
SERVICIUL RELAÞII CU
PUBLICUL ~I COMUNICARE

Recomandãri privind producerea ºi comercializarea produselor alimentare
specifice Sãrbãtorilor de Iarnã
În aceastã perioadã a anului, când la
nivel de localitãþi se organizeazã manifestãri
tradiþionale, precum ºi cu ocazia
Sãrbãtorilor de Iarnã, în judeþul Sibiu se
produc ºi se comercializeazã cantitãþi
apreciabile de produse alimentare de
origine animalã ºi nonanimalã, iar
valorificarea acestora, în alte condiþii decât
cele prevãzute de normele sanitare
veterinare ºi pentru siguranþa alimentelor
în vigoare, poate constitui un pericol pentru
sãnãtatea publicã.
În scopul prevenirii apariþiei unor situaþii
nedorite, atragem atenþia crescãtorilor de
animale, operatorilor din domeniul
alimentar ºi nu în ultimul rând
consumatorilor, cã au urmatoarele obligaþii:
- Sã respecte permanent normelor de
igienã ºi de funcþionare a unitãþilor care
produc, proceseazã, depoziteazã,
transportã ºi comercializeazã produse de
origine animalã ºi nonanimalã, precum ºi
în unitãþile de alimentaþie publicã
(restaurante ºi pensiuni agroturistice) care
organizeazã mese festive;
- Sã respecte condiþiile de depozitare ºi
a temperaturilor optime de pãstrare a

materiilor prime ºi a produselor finite,
pentru a se evita un potenþial risc de
contaminare a alimentelor;
- Sã certifice cu documente ºi marca de
sãnãtate (când este cazul), condiþiile de
trasabilitate ºi calitate pentru carne, lapte,
ouã, peºte ºi alte materii prime ºi produse
alimentare finite;
- Sã respecte operaþiunile de ambalare
ºi regulile de etichetare a produselor
alimentare, destinate comercializãrii;
- Sã asigure condiþiile de transport a
produselor alimentare, cu respectarea
normelor de igienã ºi de temperaturã în
mijloacele de transport;
- Populaþia sã se aprovizioneze cu
produse alimentare, numai din unitãþi ºi
spaþii autorizate sanitar - veterinar, evitând
comerþul ”stradal”;
- Consumatorii sã verifice cu atenþie
instrucþiunile de pe etichetele produselor
alimentare, privind informaþile despre
componente, a modului de pãstrarea,
preparare corectã ºi valabilitatea lor;
- Carnea proaspãtã destinatã valorificãrii
în unitãþile autorizate sanitar - veterinar,
trebuie sã provinã numai din abatoare

autorizate sanitar- veterinar, unde este
asiguratã asistenþa de specialitate
permanent;
- Carnea trebuie sã fie însoþitã de
certificat sanitar - veterinar, eliberat de
medicul veterinar oficial al unitãþii de origine,
care atestã salubritatea ºi calitatea acesteia;
- Sã nu se cumpere carne pe care nu
este aplicatã marca de sãnãtate a unitãþii
de sacrificare sau cu marca de identificare
a unitãþii de tranºare. Marca de sãnãtate
atestã cã produsele au fost supuse
controlului sanitar veterinar oficial;
- Porcii proveniþi din exploataþii
nonprofesionale (gospodãrii individuale)
pot fi tãiaþi în mod tradiþional, în gospodãria
proprietarului, sub supraveghere sanitarã
veterinarã ºi cu respectarea normelor
privind protecþia animalelor în timpul
sacrficãrii, prin solicitarea medicului
veterinar pentru efectuarea asomãrii
animalului înainte de înjunghiere;
- Carnea provenitã de la porcii crescuþi
în gospodãriile individuale poate fi utilizatã
numai pentru consum familial, în exploataþia
de origine, dupã efectuarea obligatorie a
examenului trichineloscopic, la sediul

circumscripþiilor sanitare veterinare care
funcþioneazã în municipiile, oraºele ºi
comunele judeþului Sibiu, fiind interzisã
comercializarea acesteia, inclusiv în unitãþile
autorizate sanitar veterinar;
- Alte produse alimentare din lapte,
peºte, sau produse tradiþionale (cozonaci,
prãjituri, produse de panificaþie, legume de
sezon, etc). se pot comercializa în spaþii
amenajate ºi autorizate, sub controlul
personalului de specialitate;
- Comercializarea animalelor din
exploataþiile de la gospodãriile populaþiei,
(cabaline, bovine, ovine, porcine) se poate
face doar în târguri de animale, sau
abatoare autorizate / înregistrate la
D.S.V.S.A. Sibiu, conform legislaþiei sanitar
- veterinare în vigoare.
Animalele vor fi însoþite de urmãtoarele
documente:
- Paºaportul (în cazul speciei bovine ºi
cabaline);
- Cartea de exploataþie;
- Formularul de miºcare;
- Certificat sanitar veterinar.
Producãtorii individuali care doresc sãºi valorifice producþia primarã sau produse

obþinute prin prelucrarea acesteia, trebuie
sã posede documentul de înregistrare
sanitarã veterinarã eliberat de D.S.V.S.A
Sibiu, actul de indentitate, copia
certificatului de producãtor vizat de
asociaþia profesionalã ºi/sau de cãtre
medicul veterinar zonal, carnet de sãnatate
vizat de medicul uman ºi fiºa de sãnãtate
a animalelor, vizatã de medicul veterinar
din localitate.
În aceastã perioadã, este asigurat
serviciul permanent de asistenþã de
specialitate, la sediul D.S.V.S.A Sibiu ºi la
unitãþiile sanitare veterinare din teritoriu.
Totodatã, se efectueazã acþiuni de control
pe întreg traseul parcurs de produsele
alimentare, de la producãtor pânã la
consumatorul final, pentru ca piaþa de
desfacere sã fie asiguratã cu alimente de
calitate ºi salubre.
Populaþia poate sã sesizeze situaþiile
deosebite la telefonul D.S.V.S.A. Sibiu
0269- 22.33.14, pentru a se lua mãsuri în
consecinþã.
Dr
Dr.. Penþea Ioan
Compartiment Comunicare la
D.S.V
.S.A. Sibiu
D.S.V.S.A.

Proteja\i apometrele împotriva înghe\ului!
SC „Apã Canal” SA Sibiu adreseazã
tuturor abonaþilor sãi cîteva
recomandãri privind protecþia
contoarelor ºi branºamentelor de
alimentare cu apã împotriva îngheþului:
- În cazul în care contorul este monat
într-un cãmin de apometru, asiguraþivã cã acesta are capacul închis ºi nu
permite infiltrarea apei;
- În situaþia în care contorul este

montat în pivniþe sau subsoluri tehnice,
geamurile ºi uºiile vor fi închise;
- Dacã apometrul îngheaþã, nu
utilizaþã apã fierbinte sau flacãrã
deschisã
pentru
dezgheþarea
aparatului;
- Protejaþi de îngheþ inclusiv robineþii
ºi þevile de dupã contor.
SC „Apã Canal” SA Sibiu precizeazã
cã, potrivit prevederilor Art.6.3 din

Contractul de furnizare încheiat cu
fiecare abonat, utilizatorul are obligaþia
de a „asigura integritatea sistemelor de
mãsurare”.
În cazul în care se constatã cã
aparatul de mãsurã trebuie înlocuit ca
urmare a deteriorãrii provicate de
îngheþ, utilizatorul este obligat sã
suporte costul întregii operaþiuni de
schimbare precum ºi al contorului.

„Apã Canal” SA solicitã abonaþilor ce
deþin robineþi sau ciºmele în curþi `i
grãdini, sã nu lase robineþii deschiºi ca
mãsurã
împotriva
înghe\ului.
Consumurile în astfel de cazuri sunt
impresionante : 4 picãturi / secundã
cumuleazã 2,9 mc/lunã iar un „fir” de
apã cu diametru de 1 mm reprezintã
aprox. 6,5 mc/lunã.
Eventualele probleme legate de

funþionarea contoarelor sau a
serviciului de alimentare cu apã ºi
canalizare, în general, pot fi semnalate
Dispeceratului „Apã Canal” Sibiu – tel.
0269/222.777,
telverde
08008.202.202.
Director general,
Ing. Mircea Niculescu
ªef birou,
jurn. Thomas Roth

rosu galben albastru negru
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Suntem ºi ne sim\im
câteodatã strãini într-o mare de
”probleme” care configureazã
lumea în care trãim. Îi vedem
pe unii dintre ceilalþi oameni
stãpânind pãrþi întregi din
aceste ”probleme”, prin trupul
lor care este parte din aceastã
lume haoticã `i ostilã. ~i, din
pãcate, stãpânind lumea prin
trup, oamenii ajung ei sub
stãpânirea lumii.
Însã, oamenii, de`i par sã fie
doar ni`te agregate organice
func\ionale în cadrele lumii, nu
sunt doar trup, ci `i suflet. Ce-i
drept, sufletul, strãin în lumea
aceasta, exilat printre nevoi ce
nu sunt ale lui, pãºeºte sfios sã
nu
tulbure
dezordinea
atotputernicã a instinctualelor
porniri (in)umane spre mai
multã stãpânire, însã nu de
sine. Pe sine, oamenii se pare
cã nu se mai pot stãpâni. De
ce? Pentru cã uitã de suflet. Din
acest motiv aleg oamenii sã
stãpâneascã lumea. De aici
rezultã tot mai numeroasele
rãbufniri spasmotice ale lumii,
împotriva sufletului ce abia mai
pâlpâie. Dar, din reacþiile
extreme ºi supradimensionate
ne putem da seama de altceva
`i anume, cât de mult se teme
lumea de suflet.
Lupta, fireºte, pare sortitã sã
fie, de fiecare datã, inegalã.
Însã,
pierderile
se
contabilizeazã doar de o
singurã parte. A lumii. Sufletul
nu pierde niciodatã. Chiar ºi
atunci când pare sã biruie
lumea, de fapt, ea nu biruie
sufletul, ci se învinge pe sine
însã`i. Deoarece, luptând
împotriva sufletului, lumea nu
face altceva decât sã
recunoascã sufletul ca
adversar. Iar el, sufletul, prin
aceasta biruie lumea, deoarece
nici nu are nevoie de o altã
biruinþã în fa\a lumii decât sã fie
recunoscut.
Însã, dincolo de aceastã

biruin\ã a sufletului asupra lumii,
înstrãinarea mai are un efect
benefic. Ea genereazã în suflet
un sentiment al singurãtãþii care
mocneºte sau rãbufneºte
câteodatã în planul conºtiinþei.
Foarte posibil, acest sentiment
al singurãtãþii – într-o lume care
nu este niciodatã singurã
pentru cã de fiecare datã se are
pe sine însãºi ºi se mulþumeºte
cu sine însãºi ºi îºi este
autosuficientã sie însãºi – nu
produce durere, ci, dimpotrivã,
produce o liniºte deosebitã.
Sã ne amintim cã Mântuitorul
Iisus Hristos agrea momentele
de singurãtate ºi, am putea
spune cã, le cãuta adeseori.
Rugãciunea în singurãtate era
frecventatã cu precãdere de
Iisus. ªi, de fiecare datã,
Domnul Iisus Hristos alegea
singurãtatea ca modalitate de
întâlnire cu Dumnezeu. Alegând
singurãtatea, putem spune cã
Îl alegea, de fapt, pe
Dumnezeu. Din acest motiv,
singurãtatea pe care o simþim
în lume este una care trebuie
gestionatã cu rugãciune ºi cu
deschiderea spre Dumnezeu.
Lumea se are pe sine, iar cel
singur în lume nu mai are nimic,
nu se mai are nici mãcar pe
sine, însã Îl are pe Dumnezeu.
Astfel, singurãtatea devine o
op\iune pentru to\i cei care se
dedicã într-n mod plenar `i
responsabil lui Dumnezeu.
Pustia este una dintre
caracteristicile singurãtã\ii.
Poporul
lui
Israel
a
experimentat patruzeci de ani
pustiul, cu tot ce implicã el, cu
oscila\iile `i devia\iile pe care
le
implicã.
Evreii
au
experimentat în pustiu purtarea
de grijã a lui Dumnezeu,
manifestatã prin hrana primitã
din bel`ug, prin izbãvirea de
secetã, de `erpii venino`i, prin
poruncile scrise pe tablele de
piatrã. Au experimentat `i
îndepãrtarea de Dumnezeu `i

Dana de Crãciun
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 dãm culoare ºi autenticitate acestui frumos
obicei local.

Dana
Merge, Dana, prin grãdinã,
Cununã de vineþele,
Merge, Dana, prin grãdinã...,
Cu cizmele tropãind,
Cununã de vineþele,
Cu cizmele tropãind…,
Cu rochi\a-n vânt trãgând,
Cununã de vineþele,

Cu rochi\a-n vânt trãgând…,
Cu mâinile- ca florile,
Cununã de vineþele,
Cu mâinile- ca florile…,
Cu botele- ca rujile!
Cununã de vineþele,
Cu botele- ca rujile!
La fântânã c-o ajuns,
Cununã de vineþele,
La fântânã c-o ajuns…,

`i-au fãcut chip cioplit, însã, una
dintre
experien\ele
fundamentale pe care le-au
avut în pustiu, în singurãtate,
departe de lume, a fost aceea
a construirii `i consacrãrii unui
”loc” lui Dumnezeu, Care venea
`i poposea în Cortul Sfânt,
”locul” lui Dumnezeu în mijlocul
poporului.
Omul, aflã într-un moment al
vie\ii sale (ca `i poporul lui
Israel, dupã o cãlãtorie de mul\i
ani prin pustia lumii) cã
neavând un loc al sãu în aceastã
lume - dupã cuvintele inspirate,
care spun: ”strãin sunt eu la
Tine `i strãin ca to\i pãrin\ii mei”
(Ps. 38,17) - singura lui solu\ie
este sã-i gãteascã un ”loc” lui
Dumnezeu, sã pregãteascã un
”loc” al prezen\ei lui Dumnezeu
în lume.
Astfel, omul con`tientizeazã
cã, de fapt, în aceastã lume
singura alegere posibilã pentru
el este Dumnezeu. De ce?
Pentru cã numai Dumnezeu,
odatã ales, îl alege pe cel care
L-a ales, fapt care nu se
întâmplã în cazul oamenilor. Iar
alegerea lui Dumnezeu se face
întru iubire. De aceea, ”noi Îl
iubim pentru cã El ne-a iubit
întâi” (1In. 4,19).
În cazul în care omul nu Îl
alege pe Dumnezeu, trebuie sã
`tie cã suma tuturor alegerilor
pe care le facem noi, oamenii,
în aceastã viaþã este moartea.
Însã, prin Hristos-Domnul,
Dãtãtorul de viaþã, suma
tuturor alegerilor noastre poate
sã fie Via\a. A`a încât, alegerea
lui
Dumnezeu
devine
modalitatea în care noi putem
`i trebuie sã depãºim lumea
aceasta, condi\ionãrile lumii
acesteia.
Condi\ionãrile la care ne
supune sau pe care ni le impune
lumea creeazã starea noastrã
interioarã, contribuind la
înstãpânirea
`i
permanentizarea
asupra

noastrã a sentimentului de
singurãtate `i înstrãinare
despre care vorbeam ceva mai
devreme. Din acest motiv, am
putea spune cã în perioada de
timp petrecutã de Adam în Rai,
înainte de cãderea lui în pãcat,
”locul” era cel care determina
starea omului, pe când, dupã
cãderea în pãcat starea este
cea care determinã ”locul”
omului, conform zicerii: ”unde-i
bine, acolo este Patria!” sau
locul unde se poate trãi, am
spune noi. De altfel, `i
exprimarea curentã folose`te
pentru absen\a, pentru lipsa
unui loc `i pentru agita\ia pe
care o provoacã lipsa unui ”loc”
cuvintele: ”n-am stare!”.
Lipsa sau pierderea ”locului”
atrage dupã sine pierderea
autoritã\ii omului. Fa\ã de cine?
Fa\ã de sine însu`i. Fa\ã de
pãcatul din sine însu`i. În
momentul în care Dumnezeu ia dat omului autoritate peste
toate vie\uitoarele pãmântului,
i-a dat aceastã autoritate în
legãturã cu ”locul” pe care îl
ocupa în planul crea\iei ca
imagine/chip al lui Dumnezeu

Apã-n bote `-o luat,
Cununã de vineþele,
Apã-n bote `-o luat…,
~i-napoi cân’ s-o-nturnat,
Cununã de vineþele,
~i-napoi cân’ s-o-nturnat…,
Cu trei juni s-o-ntâmpinat;
Cununã de vineþele,
Cu trei juni s-o-ntâmpinat;
Cu trei juni, ca trei peuni!
Cununã de vineþele,
Cu trei juni, ca trei peuni!
Unu-o-ntins-o, de mi-o prins-o,
Cununã de vineþele,
Unu-o-ntins-o, de mi-o prins-o…,
De i-o luat mãr din sân...
Cununã de vineþele,
De i-o luat mãr din sân...

Altu-o-ntins-o de mi-o prins-o,
Cununã de vineþele,
Altu-o-ntins-o de mi-o prins-o…,
De i-o luat inelu...
Cununã de vineþele,
De i-o luat inelu...
Altu-o-ntins-o, de mi-o prins-o,
Cununã de vineþele,
Altu-o-ntins-o, de mi-o prins-o,
De i-o luat cununa...
Cununã de vineþele,
De i-o luat cununa...
Ia din greu i-o blãstãmat:
Cununã de vineþele,
Ia din greu i-o blãstãmat:
Cel ce mi-o luat mãr din sân,
Cununã de vineþele,
Cel ce mi-o luat mãr din sân,

(Fac. 1,27). Dar, autoritatea a
fost pierdutã de om prin pãcat,
a`a cum am mai amintit, odatã
cu autoritatea omul pierzându`i `i ”locul” în care l-a a`ezat
Dumnezeu. Este cât se poate
de vizibilã diferen\a dintre
autoritatea paradisiacã `i cea
postparadisiacã a omului în
amintirea sau nostalgia pe care
omul o nutre`te de-a lungul
epocilor istorice pe care le-a
traversat umanitatea .
Însã, odatã cu perioada
Noului Testament, omul, rãmas
fãrã ”loc” `i fãrã autoritate în
fa\a pãcatului, prime`te de la
Dumnezeu Duhul Sfânt, Care
”suflã unde vrea” (In. 3,8).
Faptul cã ”suflã unde vrea”
înseamnã, a`a cum spune Iisus,
cã nu `tim de unde este, dar `i
cã este peste tot. Deci, Duhul
nu depinde de un ”loc” anume
însã va avea menirea sau rolul
de a rea`eza omul în fa\a lui
Dumnezeu, întru adevãr, în
Bisericã, deoarece Duhul va
vesti omului ”tot adevãrul” (In.
16,13).
Recuperând adevãrul omul
se poate repozi\iona în

Putrezeascã, ca dânsu’,
Cununã de vineþele,
Putrezeascã, ca dânsu’…,
Ca dânsu`, ca mãr din sân!
Cununã de vineþele,
Ca dânsu`, ca mãr din sân!
Cel ce mi-o luat inelu’,
Cununã de vineþele,
Cel ce mi-o luat inelu’…,
Petreacã-se prin dânsu’,
Cununã de vineþele,
Petreacã-se prin dânsu’,
Prin dânsu, ca degetu
Cununã de vineþele,
Prin dânsu, ca degetu…
Cel ce-o luat cununa,
Cununã de vineþele,
Cel ce-o luat cununa…,

permanen\ã, î`i poate configura
sau reconfigura op\iunile,
alegerile, având, de fiecare datã
ca reper pe Dumnezeu. Atunci,
rezultatul tuturor alegerilor lui
nu va mai fi moartea, ci, Via\a,
Hristos, Dumnezeu. Cu alte
cuvinte, omul în\elege într-un
sfâr`it cã nu mai are nevoie de
un ”loc” în lume, cã poate
renun\a definitiv la a avea un”
loc”, însã, lucrul de care are cu
adevãrat nevoie este acela de
deveni el însu`i ”loc” al lui
Dumnezeu `i ”locul”, prin
excelen\ã, în care Dumnezeu
ac\ioneazã .
La Praznicul Întrupãrii Lui
Hristos, Fiul lui Dumnezeu, omul
n-a avut sã-i ofere un loc în casa
sa, dar el, omul, este cel care
are menirea sã devinã ”loc” de
gãzduire, loc de sãlã`luire al
Vie\ii care se coboarã în lume
sã schimbe din temelii alegerile
pe care omul le face. De Crãciun,
omul nu mai trebuie sã aleagã,
ci a`teaptã sã fie ales... de
Dumnezeu.
Pr
asile GAFT
ON,
Pr.. V
Vasile
GAFTON,
Protopop de A vrig

Cununa-s-ar cu dânsa,
Cununã de vineþele,
Cununa-s-ar cu dânsa,
Cu dânsa, cu doamnã-sa!
Cununã de vineþele,
Cu dânsa, cu doamnã-sa!
Fire-ai, Ano, sãnãtoasã,
Cununã de vineþele,
Fire-ai, Ano, sãnãtoasã…,
Sã-\i dai „cinstea”, bucuroasã,
Cununã de vineþele,
Sã-\i dai „cinstea”, bucuroasã…,
Ana sã se-nveseleascã,
Cununã de vineþele,
Ana sã se-nveseleascã…,
Nouã sã ne mul\umeascã,
Cununã de vineþele,
~i la mul\i ani sã trãiascã!

A.S. INTER RACOVIÞA încheie onorabil anul 2014
În ultima etapã de campionat
din acest an, sezonul
competiþional 2014 – 2015,
echipele de juniori ºi seniori ale
A.S. INTER RACOVIÞA au
suferite înfrângeri categorice în
faþa echipei Mãgura Cisnãdie

(0 – 6 la seniori, respectiv 0 – 7,
la juniori).
Totuºi, la finalul anului 2014,
echipa de fotbal din Racoviþa
(seniori) ocupã un onorant loc 6
în clasamentul Liga a IV-a, sezon
2014 – 2015 (22 puncte, 6

victorii, 4 remize ºi 4 înfrângeri,
golaveraj 34 – 26), o adevãratã
performanþã, având în vedere
tinereþea echipei dar ºi valoarea
ori experienþa competiþionalã a
celorlalte echipe competitoare.
Nu la fel de bine stau lucrurile

în cazul echipei de juniori, care,
de foarte multe ori, a trebuit sã
întâlneascã în meciuri, echipe a
cãror medie de vârstã ºi
experienþã a fost mult
superioarã). La finalul anului
2014, juniorii de la A.S. INTER

RACOVIÞA se afla pe locul 15 al
clasamentului ( 6 puncte, 2 victorii
ºi 12 înfrângeri, golaveraj 14 –
83).
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

În a`teptarea Crãciunului omul se face
”loc” al Cuvântului

