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Poftiþi la Festivalul „Produse
ºi Tradiþii în Þara Oltului”!

Restanþierii vor fi debranºaþi de la reþeaua publicã de alimentare cu apã potabilã
Prim[ria Racoviþa informez[ cã a
început demersurile pregãtitoare pentru
predarea reþelei de alimentare cu apã
potabilã ºi a reþelei de canalizare a apelor
uzate cãtre noul administrator- SC Apã

Canal SA SIBIU. Astfel, în urma citirii ºi
verificãrii contoarelor pentru apã potabilã ºi
a instalaþiilor (operaþiune necesarã pentru
întocmirea unei situaþii concrete), s-a
constatat cã existã restanþe foarte mari la

plata apei. Ca urmare, conducerea Primãriei
comunei Racoviþa, avertizeazã persoanele
racordate la reþeaua publicã de alimentare
cu apã potabilã cã, în termen de 10 zile,
trebuie achitate toate sumele restante

Lucrãri de modernizare a
strãzilor- în grafic

Aºa cum am informat în numãrul
trecut al publicaþiei, Primãria comunei
Racoviþa a început lucrãrile de
modernizare a douã strãzi din
localitate: G[rii (între numerele
administrative 110 ºii 138) ºi Cornel
Lupea (între numerele administrative
258 ºi 296). În aceastã etapã, se
efectueazã lucr[rile de înlocuire a
re\elei de alimentare cu ap[ potabil[,
þeava veche de oþel (veche de peste
30 de ani ºi extrem de uzatã) fiind
schimbatã cu conducte din material
plastic special. Conducerea primãriei
face din nou, un apel cãtre cetãþenii ce
locuiesc în zonã ºi ãncã nu s-au
racordat la reþeaua publicã de
canalizare, sã urgenteze acest proces
astfel încât modernizarea strãzilor sã
nue fie afectatã.
Dupã înlocuirea vechilor þevi, str[zile
vor fi asfaltate, vor fi amenajate trotuare,
rigole petru scurgerea apei pluviale,
parc[ri ºi spaþii verzi.

pentru consumul de apã înregistrat.
finalul acestei perioade, clienþii care
restanþe de platã mai vechi de trei luni
zile vor fi debranºaþi de la reþeaua
alimentare cu apã potabilã.
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Reparaþii la Sebeºu de Sus
Cu prilejul ºedinþei ordinare a
Consiliului Local al comunei Racoviþa
din luna septembrie, s-au discutat mai
multe chestiuni legate de anumite
probleme ridicate de cetãþenii satului
Sebeºu de Sus.
În urma acestor discuþii, s-a decis
ca, în perioada urmãtoare, sã fie
demarate lucrãri de reparaþii la
acoperiºul clãdirii ce a adãpostit fosta
Primãrie, imobil unde funcþioneazã
Dinspensarul Medical Uman. La

acelaºi imobil, vor fi demarate
pregãtirile pentru introducerea gazului
metan (la dinspensar) ºi execuþia unui
grup sanitar.
De asemenea, lucrãri de reparaþii a
acoperiºului vor fi efectuate la fostul
atelier de repasat covoare ºi la fosta
Moarã Comunalã, urmând ca, în lunile
urmãtoare, acest imobil sã fie oferit
celor interesaþi spre închiriere.
Informaþiile ne-au fost furnizate de
primarul comunei, Simion Olariu.

Donaþie pentru comunã
La începutul lunii octombrie, conducerea Primãriei comunei Racoviþa va
primi vizita unor prieteni din oraºul
francez Biarritz.
Surse din cadrul primãriei ne-au
informat cã oaspeþii din Franþa vor
sosi pentru a face o importantã donaþie
comunei: un defibrilator destinat
punctului de prim ajutor din cadrul
primãriei.
Donaþia pentru Racoviþa soseºte ca
urmare a unor demersuri fãcute în

urmã cu mai mult timp, de doamna
Françoise Villedieu, (Carquefou –
Franþa), cetãþean de onoare al
comunei Racoviþa din anul 1999.
Doamna Françoise (cum a
cunoscut-o majoritatea locuitorilor din
Racoviþa), a fost preºedinta Asociaþiei
de prietenie (Association Fraternelle)
Carquefou – Racoviþa timp de aproape
10 ani, între 1990 – 1999.
Vom reveni cu amãnunte în numãrul
urmãtor al publicaþiei.

rosu galben albastru negru

În 21 octombrie, la intrarea dinspre Mârºa în comuna
Racoviþa se va desfãºura ediþia a V
-a a Festivalului
V-a
„Produse ºi Tradiþii în Þara Oltului”. Producãtorii
tradiþionali, meºteºugarii, ofertanþii de servicii, creatorii
populari etc, din comuna Racoviþa, ce doresc sã participe
ºi sã-ºi expunã produsele în cadrul acestei cunoscute
manifestãri, la standul special al comunei Racoviþa, sunt
aºteptaþi la sediul Primãriei comunei Racoviþa, pentru a
afla detalii suplimentare ºi înscieri.
Festivalul „Produse ºi Tradiþii în Þara Oltului” este
organizat de Asociaþia Grupul de A c þ i u n e L o c a l ã „ Þ a r a
Oltului” în colaborare cu Primãria comunei Racoviþa.
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Sãrbãtoriþii lunii septemebrie
Continuãm ºi în acest numãr al ziarului „Jurnalul de Racoviþa”, publicarea numelor tuturor cetãþenilor
comunei, nãscuþi între anii 1961-1970, ce ºi-au aniversat ziua de naºtere în cursul lunii septembrie. Aceast[
rubric[ este realizat[ cu sprijinul consilierului local Ana M[erean, ce s-a ocupat de colectarea datelor.

Lenuþa Cândea (nr. 35),
Valeriu Murãrescu (nr. 64),
Constantina Balea (nr. 69), Ioan
Muntean (nr. 157), Maria Stoica
(nr. 232), Niculina Bãrcuþean (nr.
274), Viorel Murãrescu (nr. 346),
Mãrioara Mãrginean (nr. 371),
Marcel Axentea (nr. 389), Angela
Basarabã (nr. 398), Gheorghe

Doican (nr. 401), Rodica Olar (nr.
402), Elena Murãrescu (nr. 423),
Gheorghe Sârb (nr. 430),
Georgeta Hamciuc (nr. 468 A),
Aurel Gabor (nr. 545), Daniela
Gabor (nr. 563), Florentina
Lãcãtuº (nr. 588), Ioan Gabor
(nr. 545), Ioan Subþirelu (nr. 590).

SEBEªU DE SUS

Dumitru Ritivoi (nr. 158), Ioan
Savu (nr. 193), Teodora
Bobanga (nr. 200), Elena
Gârþonea (nr. 225), Ana Curtean
(nr. 269), Viorel Marcu (nr. 286),
Stelian Cãlin (nr. 290).
Urãm sãrbãtoriþilor acestei luni,
multã sãnãtate, fericire ºi bucurii
alãturi de cei dragi.

Mariana ªerban (nr. 111),

LA MULÞI ANI!

PROCES - VERBAL

Drãgoi Dionisie: “Ar trebui schimbatã þeava înainte de asfaltare.”
Domnul Cândea Valeriu: “sã se
facã noi cãmine pentru pompieri.
Având în vedere cã înainte de asfaltarea strãzii principale nu au fost
sume în buget pentru înlocuirea
conductei, sã nu se facã ºi acuma
la fel. De fapt, conducta ar trebui
schimbatã în toatã comuna.”
Doamna Peciu Florianu Florina:
“Sã se facã lista de investiþii.”
Domnul Cândea Valeriu: “Având
în vedere cã rãspunderea cade pe
primar, sã supunem la vot. Cine
este pentru? Împotrivã? Se abþine
cineva?”
Cu 7 voturi pentru ºi 4 abþineri,
se adoptã Hotãrârea nr. 39/2012.
Doamna Limbãºan Camelia
întreabã dacã trebuia retras din
SEAP fãrã consultarea CL. Sã se
facã rãspuns scris. Se face aceastã
solicitare deoarece mai sunt alte trei
proiecte, sã nu se întâmple la fel.
2. Proiet de hotãrâre privind
aprobarea programului de audienþe
pentru consilierii locali, în mandatul
2012- 2016.
Doamna Peciu Florianu Florina:
“Am fost întrebatã ce se întâmplã cu
gardul de la parcul de joaca din
Sebeºu de Sus.” Rãspunde domnul
Tulban Valentin, din Sebeºu de
Sus: “Datoritã faaptului cã a fost
cãzut, l-am depozitat într-o curte,
pânã se va fixa mai bine.”
Dupa ce fiecare consilier ºi-a fixat
data audienþei, s-a supus la vot
proiectul de hotãrâret.
Cu 11 voturi pentru, se adoptã
Hotãrârea nr. 40/2012.
3. Proiect de hotãrâre privind
aprobarea regulamentului de
organizare ºi funcþionare al Consiliului Local al comunei Racoviþa.
Domna Peciu Florianu Florina:
“Plata indemnizaþiei sã se stabileascã uniform pentru toþi consilierii.”
Se propune ca platã sã se facã pentru o ºedinþã ordinarã- o indemnizaþie, iar pentru ºedinþa extraordinarã- ? dintr-o indemnizaþie.
Solicitã completarea art. 14 alin.
4, cu alegerea unui reprezentant al
Consiliului Local în toate instituþiile
subordonate Consiliului Local.
Se propune ca primarul sã prezinte semestrial un raport privind
bugetul.
Domnul Cândea Valeriu propune
ca ora ºedinþelor de consiliu sã fie
16.
Domnul Tulpan Valentin propune
ca ºedinþele sã se facã ºi la Sebeºu
de Sus.
Se supune la vot:
Cu 11 voturi pentru, se voteazã
propunerea ca reprezentantul Consiliului Local în diferite comisii sã fie
ales de Consiliul Local.
Cu 11 voturi pentru, se aprobã
sã se introducã în Regulament

al ºedinþei ordinare a Consiliului Local al comunei
Racoviþa din data de 30 august 2012 (extras)
ªedinþa a fost convocatã prin
Dispozitia primarului nr. 200/2012.
Prezentul proces verbal s-a încheiat în conformitate cu prevederile
art. 39 alin. 8, precum si art. 42 alin.
3 ºi 4 din Legea nr. 215/2001, republicatã, privind administraþia publicã
localã, cu modificãri ºi completãri.
La ºedinþã participã toþi consilierii
în funcþie, domnul primar, viceprimarul, secretarul comunei ºi referentul contabil.
Domnul Cândea Valeriu preia
lucrãrile ºedinþei, dupã care prezintã
ordinea de zi, conform dispoziþiei
primarului:
1. Proiect de hotãrâre privind
rectificarea bugetului de venituri ºi
cheltuieli pe anul 2012- iniþiator:
Olariu Simion - primar;
2. Proiect de hotãrâre privind
aprobarea programului de audienþe
pentru consilierii locali, în mandatul
2012- 2016- iniþiator: Olariu Simionprimar;
3. Proiect de hotãrâre privind
aprobarea regulamentului de organizare ºi funcþionare al Consiliului
Local al comunei Racoviþa- iniþiator:
Olariu Simion- primar;
4. Proiect de hotãrâre privind
acordarea unui mandat de reprezentare permanentã primarului
comunei Racoviþa în Adunarea
Generalã a Acþionarilor a SC Apã
Canal SA Sibiu, în vederea exercitãrii drepturilor de acþionariniþiator: Olariu Simion- primar;
5. Proiect de hotãrâre privind
delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apã ºi canalizare a SC
Apã Canal SA- iniþiator: Olariu
Simion- primar.
Se propun ca proiecte suplimentare pe ordinea de zi douã proiecte
de finanþare, cu suma de 4.000 lei
fiecare, pentru Asociatia „RacoviþaCarquefou” ºi pentru Asociaþia
Sportivã Racoviþa.
Se supune la vot. Cu 11 voturi
pentru, se aprobã ordinea de zi.
Domnul Cândea Valeriu propune
pe ordinea de zi sã se treca ºi diverse, doamna Mãerean Ana propune
probleme curente. Toþi consilierii au
fost de acord sã se discute ºi alte
probleme, în afarã de ordinea de zi.
1. Proiect de hotãrâre privind
rectificarea bugetului de venituri ºi
cheltuieli pe anul 2012.
Preºedintele de ºedinþã aratã cã
proiectul de hotãrâre a fost avizat
de comisia de specialitate. Doamna
Cãlin Simona explicã pentru ce s-a
alocat suma de 100.000 lei la rec-

tificare (deoarece este nevoie de
schimbarea conductei de apã pe
tronsonul pe care se realizeazã
asfaltarea).
Doamna Peciu Florianu Florina:
“dacã predãm apa ºi canalul la SC
Apã Canal SA, nu mai putem realiza lucrãri pe acest tronson”. De
asemenea, menþioneazã faptul cã,
deºi era finanþare pentru asfaltare,
dacã se considerã cã nu ajung banii,
lucrarea se putea contracta în douã
faze. “Lucrãrile de modernizãri la
reþele sunt cuprinse în masterplanul
judeþului, nu se mai realizeazã dupã
cum dorin noi. Lucrarea era pe
finanþare ºi trebuia sã se meargã mai
departe.”
Domnul Olariu Simion aratã cã a
fost în audienþã la domnul Niculescu
(directorul SC Apã Canal SA), care
a spus sã demareze lucrarea dacã
are bani, pentru cã noi abia suntem
cuprinºi în Asociaþie, nu putem veni
ºi cu propuneri ca urgenþele noastre
sã se ºi realizeze de la început.
Doamna Peciu aratã cã motiveazã care ar putea fi impedimentele
acestei hotãrâri ºi îºi spune pãrerea.
Limbãºan Camelia considerã cã
trebuia consultat Consiliul Local pentru retragerea din SEAP a asfaltãrii.
Doamna Mãerean Ana: “se
poate amâna lucrarea, dar sã se
facã legal”.
Domnul Tulpan Valentin: “se
poate realiza asfaltarea în 2 luni? Nu
cred cã este posibil sã se realizeze
cu timp ºi de calitate.”
Doamna Peciu Florianu Florina:
“dacã se demareazã punerea în
SEAP, trebuie sã treacã 28 de zile,
se poate realiza contractul dar nu
se mai poate realiza lucrarea.” De
asemenea, mentioneazã cã nu
crede cã este legal sã facem investiþii
prin înlocuirea þevii de apã.
Domnul primar menþioneazã ca a
luat legãtura cu mai mulþi specialiºti,
care l-au informat cã se poate realiza
lucrarea de înlocuire a þevii de apã
ºi pe reparaþii.
Domnul Cândea Valeriu a întrebat dacã se poate completa proiectul
de hotãrâre cu motivul pentru care
se dau bani.
Domnul Drãgoi Cornel întreaba
dacã mai este timpul necesar pentru
a se realiza lucrarea.
Domnul Ivan Simion: “Suntem de
acord cu lucrarea de înlocuire a
þevilor de apã în instalaþie. Dacã
avem dreptul sã realizãm aceste
lucrãri, consider utilã aceastã
lucrare.”

de închiriere. Se aprobã, cu 11
voturi pentru, prelungirea contractului cu SC Pico Belo, aºa cum a
fost prezentatã în referatul de specialitate. Doamna Peciu Florianu
Florina propune igienizarea holului
de la intrarea la aceastã firmã. Sã
fie conditionaþã la semnarea
contractului.
Cererea medicului veterinar, de
prelungire a contractului de închiriere,
se amânã pânã la o întâlnire a acestuia
cu obºtea satului, pentru a se pune
de acord asupra unui program în care
sã fie de gãsit în comunã.
Domnul Ivan Simion: “Sã se punã
la dispoziþie spaþiu, cu obligaþia de a
deschide cabinetul dupã program.
”Domnul Cândea Valeriu propune
ca acesta sã vinã la urmãtoarea
ºedinþã. Cererea se amânã pânã la
întâlnirea cu obºtea.
Domnul Cândea Valeriu prezintã
rãspunsul ºcolii privind sumele utilizate
din cele alocate. Acesta întreabã ce
doreºte sã se realizeze cu suma de
2.800 lei. Doamna Peciu Florianu
Florina: “Sumele sã se foloseascã cu
acordul Consiliului Local.”
Se analizeazã cererea locuitorilor
din Sebeºu de Sus privind trecerea
prin sat a utilajelor cu lemne încãrcate
peste încãrcãtura admisã, deoarce
au drumul stricat la Sebeºu de Jos.
Având în vedere cã contractul de
administrare cu Ocolul Silvic Avrig s-a
încheiat pe o perioadã de 10 ani, nu
se poate renunþa la acest contract
înainte, deoarece trebuie respectat
planul de exploatare, care se
aprobã anual de Consiliul Local.
Domnul Tulpan Valentin aratã cã
trebuie sã se ia legãtura cu Turnu
Roºu, pentru clarificarea acestei
situaþii. “Cetãþenii sunt foarte revoltaþi
pe maºinile care transportã lemne.”
Se propune Ocolului Silvic Avrig
sã se gãseascã soluþii pentru
transport lemne, sã nu mai încarce
maºinile la capacitatea maximã, sã
se limiteze înãlþimea la pod.
Domnul Stoia propune sã se
limiteze podul cu limitare de înãlþime
ºi tonaj.
Domnul Cândea Valeriu prezintã
raportul Curþii de Conturi. Se
supune la vot. Cu 11 voturi pentru,
se avizeazã raportul de audit ºi
decizia Curþii de Conturi.
Nemaifiind probleme, se declarã
închise lucrãrile ºedinþei.
Preºedinte de ºedinþã,
Cândea V
aleriu
Valeriu
Întocmit
Secretar
Secretar,,
Pavel Virginia

Audienþe
la
membrii
Consiliului
Local al
comunei
Raco
viþa
acoviþa
În conformitate cu prevederile
Hotãrârii Consiliului Local al
comunei Racoviþa nr. 40/2012, sa stabilit programul de audienþe
ce vor fi acordate de consilierii
locali.
Astfel, cetãþenii ce doresc sã
discute diverse chestiuni de
interes general cu unul dintre
consilierii locali ai comunei, au la
dispoziþie urmãtorul program:
1. CÂNDEA VALERIU- prima
joi din lunã, ora 14-15, la sala de
consiliu;
2. DRÃGOIU CORNEL
MIRCEA- sãptãmânal- duminica,
ora 12, la Biserica Baptistã;
3. DRÃGOI DIONISIE- prima
joi din luna, ora 14-15, la sala de
consiliu;
4. IVAN SIMION- permanent,
la domiciliu;
5. LIMBÃªAN CAMELIAmarþea, ora 18, la domiciliu;
6. MÃEREAN ANA- prima joi
din lunã, ora 18, la domiciliu;
7.
PECIU
FLORIANU
FLORINA- prima joi din lunã, ora
18, la domiciliu;
8. STOIA IOAN- permanent, la
domiciliu;
9. TRIFU CLAUDIU VALERpermanent, la primãrie;
10. TULPAN VALENTIN- de
luni pânã vineri, la domiciliu;
11. ZAHARIE MARIETA,
miercurea, ora 18, la Cãminul
Cultural Sebeºu de Sus.

!
Propunerea dumneavoastr[ pentru

CONCURSURI ªCOLARE „SIBIUL RECICLEAZÃ”
Consiliul Judeþean Sibiu în colaborare cu
Inspectoratul ªcolar al Judeþului Sibiu organizeazã
o serie de patru concursuri ºcolare dotate cu
premii, în cadrul campaniei de informare ºi
conºtientizare „SIBIUL RECICLEAZÃ” a Proiectului
„Sistem de management integrat al deºeurilor în
judeþul Sibiu”, cofinanþat din Fondul European de
Dezvoltare Regionalã.
Scopul concursurilor este de a mobiliza
preºcolarii ºi elevii din ciclul primar, gimnazial ºi liceal
din judeþul Sibiu sã realizeze desene, colaje,
fotografii ºi benzi desenate prin care sã promoveze
colectarea separatã ºi reciclarea deºeurilor.
Concursurile se desfãºoarã pe urmãtoarele
secþiuni:
* „SUPER- EROUL/PERSONAJUL MEU
RECICLEAZÃ” – CONCURS DE DESENE

prezentarea semestrialã a unui
raport privind situaþia financiarã a
unitãþii.
Cu 11 voturi pentru, s-a votat ca
ºedinþele de consiliu sã înceapã la
ora 16.
În plen, regulamentul s-a adoptat
cu 11 voturi pentru, ºi astfel s-a
adoptat Hotãrârea nr. 41/2012.
4. Proiect de hotãrâre privind
acordarea unui mandat de reprezentare permanentã primarului
comunei Racoviþa în Adunarea
Generalã a Acþionarilor SC Apã
Canal SA Sibiu, în vederea exercitãrii drepturilor de acþionar.
5. Proiect de hotãrâre privind
delegarea gestiunii serviciului de
alimentare cu apa ºi canalizare SC
Apã Canal SA.
Având în vedere cã au acelaºi
obiect de reglementare, s-au supus
la vot ambele poiecte de hotãrârem,
care s-au votat cu 11 voturi pentru.
Astfel, s-au adoptat Hotãrârile 42 ºi
43/2012.
Domnul Cândea Valeriu menþioneaz[ cã în toate mandatele au
existat probleme cu apa.
6. Proiect de hotãrâre privind
finanþarea Asociaþiei Sportive.
Doamna Peciu Florianui Florina
propune sã se aloce aseastã sumã
dar în paralel, sã nu se neglijeze
copiii de la ºcoalã, care se vor
deplasa, în luna aprilie 2013, în
Franþa, prin intermediul Asociaþiei
“Racoviþa- Carquefou”.
Doamna Limbãºan Camelia este
de acord cu aceste sume.
Domnul Ivan Simion: “Sã se
prezinte raport despre modul în care
s-au cheltuit banii, în ambele
asociaþii.”
Se supune la vot. Cu 10 voturi
pentru ºi o abþinere (a domnului
Cândea Valeriu), se adoptã Hotãrârea nr. 44/2012.
7. Proiect de hotãrâre privind
finanþarea Asociaþiei “RacoviþaCarquefou”, pentru deplasarea
copiilor în Franþa. Camelia Limbãºan: “Adulþii vor merge pe banii lor,
sumele sunt doar pentru copii.”
Se supune la vot. Cu 11 voturi
pentru, se adoptã Hotãrârea nr. 45/
2012.
Doamna Peciu Florianu Florina:
“Sã se acorde mai mare importanþã
pentru spaþiu de joaca pentru copii.”
Se trece la Diverse.
Domnul Cândea Valeriu prezintã
referatul privind alegerea reprezentantului Consiliului Local în
Consiliul de Administraþie al ºcolii.
Se prezintã apoi cele douã cereri

PENTRU PREªCOLARI;
* „REFOLOSIM, NU RISIPIM!” – CONCURS
DE COLAJE DIN MATERIALE REFOLOSITE
PENTRU ELEVII CLASELOR I-IV;
* „RECICLAREA ÎN LOCALITATEA MEA” –
CONCURS DE FOTOGRAFII PENTRU ELEVII
CLASELOR V-VIII;
* „POVESTEA CELOR 3 R” – CONCURS DE
BENZI DESENATE PENTRU ELEVII CLASELOR
IX-XII.
Concursurile au început în data de 17 septembrie
2012 ºi se încheie în 6 decembrie 2012, datã la care
se organizeazã festivitatea de premiere.
Cei interesaþi pot descãrca regulamentul
concursului ºi formularul de participare pentru fiecare
secþiune de pe pagina de internet a proiectului,
www.sibiulrecicleaza.ro.

dezvoltarea comunei
Publicaþia „Jurnalul de Racoviþa” doreºte sã vinã în sprijinul cetãþenilor cu informaþii locale de
interes, dar, în acelaºi timp, îºi propune sã fie un fel de „punte” întinsã între ei ºi conducerea comunei.
Ca urmare, orice orice locuitor al comunei, indiferent dacã are domiciliul în Racoviþa sau în Sebeºu
de Sus, poate veni cu propuneri concrete pentru dezvoltarea comunei, de care Primãria ºi Consiliul
Local trebuie sã þinã cont când va veni vorba de stabilirea prioritãþilor. Doriþi ca o stradã sã fie
asfaltatã sau reparatã, zonele verzi sau locurile de joacã pentru copii sã fie mai bine îngrijite etc?
Ne puteþi transmite nouã care ar trebui sã fie principala investiþie pentru comunã! Pentru moment,
cei care iºi doresc sã ne contacteze ºi sã ne transmitã gândurile lor o pot face prin e mail, pe
adresa jurnalulderacovita
jurnalulderacovita@ gmail.com
gmail.com. Vã rugãm ca mesajele trimise sã fie însoþite de numele,
prenumele ºi adresa semnatarului.

NUME:

Prenume:

Str.
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Serviciul Public Comunitar Local de Evidenþã
a Persoanelor Tãlmaciu vã informeazã
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 4 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 asisten-

În atenþia crescãtorilor de ovine
În judeþul Sibiu, creºterea
ovinelor reprezintã o tradiþie,
multisecularã, fiind activitatea de
bazã, în special pentru zona
Mãrginimii Sibiului, unde, alãturi
de creºterea acestei specii, se
practicã activitãþi tradiþionale
privind prelucrarea unor produse
din lânã, lapte, carne, cu un
pronunþat caracter specific local
(brânzeturi, îmbrãcãminte,
articole artizanale, instrumente
pentru prelucrarea produselor,
obiectele de inventar ale stânii,
ateliere de cojocãrie, confecþionarea pãlãriilor tradiþionale,
ateliere pentru þesãturi, etc).
Avantajele economice (materiale ºi financiare) pe care le
oferã aceastã specie de animale,
a determinat ca în ultimii 10 ani
dinamica efectivelor totale ºi de
oi mame, în judeþul nostru, sã
aibã o evoluþie constantã, cu
unele creºteri naturale (menþinerea în efectiv a mieluþelor de
înlocuire a reformelor, sau a
animalelor, vândute, moarte,
dispãrute, etc), faþã de alte specii
de animale care se cresc în
judeþul nostru (bovine, porcine)
Astfel, la aceastã datã efectivul
total de 583.853 capete ovine,
din care 456.075 oi ºi mioare ºi
10.736 berbeci de reproducþie,
este înregistrat în 8.830 de
exploataþii ale gospodãriilor
populaþiei, ponderea cea mai
mare o reprezintã gospodãriile în
care se cresc efective de ovine
mai mici de 10 capete (64%),

alte gospodãrii (32 %,) au 11 –
50 de ovine, iar gospodãriile
care deþin peste 500 capete
ovine reprezintã 4%. Din numãrul total de ovine, un procent de
cca 20%, este concentrat în
zona Mãrginimii Sibiului.
O etapã prioritarã în tehnologia
de creºtere a ovinelor o constituie activitatea de reproducþie,
activitate prin care se asigurã
atât creºterea efectivului, cât ºi
inlocuirea animalelor reformate
sau moarte.
Pentru ca aceastã acþiune
importantã sã se desfãsoare
corespunzãtor, în consens cu
normele zootehnice ºi sanitare
veterinare, crescãtorii de ovine
trebuie sã respecte urmãtoarele
obligaþii:
- Toate ovinele din exploataþie
trebuie sã fie identificate ºi
înregistrate în Baza Naþionalã de
Date, în comformitate cu
prevederile O.U.G. nr. 23 /2010,
a Ordinului Preºedintelui
A.N.S.V.S.A. nr. 40 / 2010,
complectat cu Ord. 28 / 2011 ºi
Ord. 48 / 2012, (implementarea
procedurilor de identificare ºi
înregistrare a animalelor);
- Asigurarea unei furajãri
îmbunãtãþite care sã ofere oilor o
stare bunã de întreþinere;
- Sã se asigure permanent
sare bulgãri ºi apã la discreþie;
- Încetarea mulsului la oile
mame cu minimum 3-4 saptãmîni
înainte de montã pentru a se
putea reface ºi a fi aduse în

condiþii optime de reproducþie;
- Efectuarea acþiunilor sanitare
veterinare specifice acestei
perioade, prin :
• examenul clinic privind starea
de sãnãtate al întregului efectiv;
• reformarea ºi eliminarea din
lotul pentru reproducþie a ovinelor îmbãtrânite, neproductive,
sau cu afecþiuni cronice;
• sacrificarea ovinelor reformã,
în judeþul Sibiu, cu excepþia celor
destinate consumului familiar, este
admisã numai în abatoarele
autorizate (S.C. Muvi - Sibiu ºi
A.F. Fluieraº-Bungard);
• ovinele destinate sacrificãrii
trebuie sã fie crotaliate ºi însoþite
de documentul de miºcare ºi
certificat de sãnãtate;
• vaccinarea anticãrbunoasã la
efectivele care nu au fost imunizate în campania de vaccinare;
• efectuarea tratamentelor
antiparazitare externe, prin
îmbãieri generale ºi interne, în
funcþie de rezultatul examenului
de laborator emis dupã afluirea
probelor de fecale recoltate.
- Pregãtirea berbecilor
reproducãtori prin:
• efectuarea bonitãrii caracterelor de rasã, origine, parametrii corporali, aptitudini etc;
• achiziþionarea berbecilor de
reproducþie numai în baza
documentului de miºcare ºi a
documentului de atestre a stãrii
de sãnãtate a acestora;
• efectuarea examenului clinic,
recoltatrea probelor de sânge

pentru supravegherea prin
examen de laborator privind
Orhiepididimita ºi Paratuberculoza, în situaþia când existã
suspiciuni de boalã;
• izolarea, castrarea ºi
eliminarea din efectiv, obligatoriu
a berbecilor seropozitivi, sau
diagnosticaþi clinic, pentru
prevenirea transmiterii acestor
boli.
- În perioada montei este
recomandat pãºunatul numai pe
rãcoare, dimineaþa cît mai devreme ºi seara târziu (în funcþie
de temperatura mediului
ambiant);
- Pentru monta naturalã, se
repartizeazã 20-30 oi pentru un
berbec tânãr ºi 30-40 oi pentru
un berbec adult, iar folosirea la
montã a berbecilor se face prin

rotaþie, asigurîndu-se dupã 4 zile
de activitate, 4 zile de repaus.
În aceastã perioadã, crescãtorii
de ovine, asociaþiile profesionale
trebuie sã colaboreze permanent
cu personalul sanitar veterinar,
sã permitã monitorizarea stãrii de
sãnãtate a animalelor din
proprietate, precum ºi efectuarea
acþiunilor sanitare veterinare
menþionate.
D.S.V.S.A. Sibiu, asigurã celor
interesaþi consultanþã ºi sprijin de
specialitate, pentru soluþionarea
problemelor solicitate de
crescãtorii de ovine din judeþul
nostru.
Dr
Dr.. Ioan PenþeaCompartiment comunicare
Direcþia Sanitar V
eterinarã
Veterinarã
ºi pentru Siguranþa
Alimentelor Sibiu.

INSPECTORATUL PENTRU SITUAÞII DE URGENÞÃ “CPT. DUMITRU CROITORU” SIBIU ªI SERVICIUL PUBLIC VOLUNTAR
PENTRU SITUAÞII DE URGENÞÃ AL COMUNEI RACOVIÞA, VÃ INFORMEAZÃ

Mãsuri de apãrare ^mpotriva incendiilor ^n `coli

Incendiile în ºcoli pot provoca,
prin amploarea lor, multe pagube
umane ºi materiale.
Factori, precum timpul mare de
descoperire a unui incendiu,
momentul întârziat al alarmãrii
persoanelor aflate în pericol,
necunoaºterea clãdirii ºi a
modului de comportare de cãtre
persoane, pot întârzia începutul
evacuãrii sau pot duce la
alegerea unui drum mai lung
pânã la ieºire în locul drumului
scurt.
Pentru a evita producerea
unor astfel, vã rugãm sã
respectaþi urmãtoarele mãsuri de
prevenire:
- Cãile de evacuare ºi salvare
din unitãþile de învãþãmânt
(coridoare, scãri, ieºiri) trebuie sã
fie permanent utilizabile, iar

lãþimea acesora nu trebuie
îngustatã prin amplasarea de
automate pentru sucuri, dulapuri,
etc.;
- Uºile trebuie þinute
permanent închise. În caz de
incendiu pe timpul parcurgerii
traseului de evacuare, se va
urmãri închiderea tuturor uºilor,
fãrã însã a le bloca;
- Funcþionarea sistemului de
alarmare trebuie verificatã în
afara orelor de învãþãmânt;
- Semnalul de alarmare trebuie
sã fie cunoscut de cãtre profesori
ºi elevi. Se recomandã,
pregãtirea ºi a altor echipamente
de alarmare de rezervã(de
exemplu: clopoþel, megafon,
portavoce, etc.);
- Stingãtoarele ºi hidranþii
trebuie sã fie permanent

accesibile ºi în stare de
funcþionare;
- Clasele cu copii cu handicap
locomotor trebuie amplasate pe
cât posibil la parter. Dacã acest
lucru nu este realizabil, se vor
alege pentru aceºti elevi, clasele
din care calea de evacuare pânã
în exterior este cea mai scurtã;
- În cadrul orelor speciale, în
baza programei de învãþãmânt,
elevilor li se vor transmite
cunoºtinþele generale în domeniul
apãrãrii împotriva incendiilor;
- În fiecare salã de clasã se vor
afiºa instrucþiunile pe care elevii
ºi profesorii trebuie sã le
cunoascã ºi sã le urmeze în cazul
declanºãrii alarmei de evacuare;
- Profesorii au rolul de a-i
instrui pe elevi în ceea ce
priveºte pregãtirea generalã în

domeniul apãrãrii împotriva
incendiilor, cunoaºterea planului
de alarmare ºi evacuare ºi a
comportamentului pe care trebuie
sã-l aibã în caz de incendiu. La
predarea acestor cursuri pot
participa ºi pompierii militari.
COMPOR
TAMENT ÎN
COMPORT
CAZ DE PERICOL
- Directorul ºcolii, profesorii sau
personalul administrativ al ºcolii
pot declanºa alarma ºi vor
anunþa forþele de intervenþie
respectând pricipiul gradual.
Evacuarea clãdirii are întâietate
stingerii incendiului;
- Elevii pãrãsesc clãdirea sub
supravegherea profesorului. Se
vor utiliza cãile de evacuare ºi
salvare fãrã pericole. Nu se vor
lua alte obiecte (ghiozdane,

obiecte de îmbrãcãminte etc.);
- La pãrãsirea clasei,
profesorul se va sigura cã toþi
elevii au ieºit din încãpere;
- Elevii vor fi conduºi la locul
de adunare dinainte stabilit
pentru fiecare clasã;
- Profesorul face prezenþa ºi
anunþã rezultatul directorului ºcolii
sau responsabilului P.S.I.;
- Pompierii sunt întâmpinaþi de
directorului ºcolii (reprezentantul
acestuia), care îi informeazã cu
privire la:
- numãrul ºi locurile posibile din
ºcoalã în care mai sunt persoane
- situaþia intrãrilor, pe casele de
scãri ºi pe coridoare
- locul unde s-a produs
incendiul ºi propagarea acestuia
- alte date solicitate de forþele
de intervenþie.

þã socialã sau de persoana cãreia
i-a fost încredinþat în plasament,
pentru a solicita eliberarea actului
de identitate.
PROGRAMUL CU PUBLICUL
LUNI
8– 16
MARÞI
8– 16
MIERCURI
10,30– 18,30
JOI
8– 16
VINERI
8– 13,30
SPCLEP Tãlmaciu
-compartiment evidenþa
persoanelorConsilier
Elena- Delia Stancu

A început
depunerea
cererilor pentru
ajutoare de
minimis!
Sumele care vor fi acordate în
vederea obþinerii acestor ajutoare sunt prevãzute pentru suprafeþe cuprinse între 1 ºi 10 ha,
valoarea acestora fiind de 100 lei/
ha.
În vederea obþinerii ajutoarelor
de minimis pentru compensarea
efectului de secetã manifestat în
anul agricol 2011-2012 pentru
culturile agricole, producãtorii
agricoli vor întocmi un dosar
(plic) ce va cuprinde urmãtoarele
documente:
- cerere tip pentru ajutor de
minimis în agriculturã;
- copie a BI/CI a solicitantului
sau împuternicire/procurã notarialã ºi copie a BI/CI a reprezentantului legal;
- copie a cererii unice de platã
pe suprafaþã pentru anul 2012,
certificatã de Agenþia de Plãþi ºi
Intervenþie pentru Agriculturã;
adeverinþã în original, conform
Registrului Agricol care sã ateste
suprafaþa de teren utilizatã;
- extras de cont.
Dosarele vor putea fi depuse
de cãtre cei interesaþi la sediul
primãriei de care aparþin.

Consultaþii
medicale de
urgenþã la
Centrul de
Permanenþã A vrig
Reamintim cititorilor noºtri cã la
Avrig (fostul Dispensar Medical
Uman- Preventoriul Avrig, strada
Gheorghe Lazãr, nr. 39) ºi-a
reînceput activitatea Centrul de
Permanenþã. Noua unitate sanitarã
funcþioneazã fãrã personalitate
juridicã asigurã continuitatea
asistenþei medicale primare în regim
de gardã. Redeschiderea Centrului de Permanenþã de la Avrig a
fost aprobatã prin Decizia nr. 17/
2012 a dr. Gabriel Budescu, directorul executiv al Direcþiei de Sãnãtate Publicã a Judeþului Sibiu.
Aceastã structurã deserveºte întreaga zonã de sud a judeþului
(oraºul Avrig, localitatea Mârºa ºi
comunele Arpaºu de Jos, Cârþa,
Cârþiºoara, Porumbacu de Jos,
Racoviþa). Unitatea medicalã
funcþioneazã de luni pânã vineri, între
orele 15 ºi 8, iar în zilele de sâmbãtã
ºi duminicã, programul este non-stop.
Actul medical este asigurat, pe rând,
de 11 cadre medicale (medici de
medicinã de familie), precum ºi de 6
asistenþi medicali din localitãþile zonei.
Coordonatorul Centrului de Permanenþã Avrig este dr. Ovidiu Ioan
Tecoanþã, medic specialist medicinã
de familie.
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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

pag IV

Din respect pentru tradiþie ºi costumul popular...
mâna soþiei, indiferent dacã se
aflã la muncã, prin gospodãrie,
sau e o zi de duminicã sau
sãrbãtoare, petrecutã la bisericã
sau în familie, alãturi de cei dragi.
Chiar dacã viaþa l-a supus la
încercãri din cele mai dure (a
rãmas orfan de mamã încã de la
vârsta de doi ani, fiind crescut
de o mamã vitregã, a fãcut
închisoare, a fost la muncã la
canal, a lucrat 32 de ani la
CAP...), dragostea pentru
costumul popular racoviþean,
dar mai ales pentru cãmãºile
autentice, din pânzã þesutã la
rãzboi, a rãmas mereu aceeaºi,
mândria cu care le poartã, în
orice împrejurare, fiind recunoscutã ºi apreciatã cum se cuvine
de toþi vecinii ºi apropiaþii.
Croite din pânzã adevãratã,
de cea mai bunã calitate, cusute
ºi împodobite cu grijã, cu motive
diverse, specifice locului, cãmãºile purtate de nenea Gheorghe,
dar mai ales plãcerea acestuia
de a le îmbrãca, reprezintã, cu
siguranþã unele dintre valorile
satului ce trebuie pãstrate ºi cine
ºtie, un exemplu demn de urmat
ºi pentru alþi localnici, mai ales
pentru tineri.
Felicitãri nenea Gheorghe, tot
respectul pentru obiceiul ºi
pasiunea dumneavoastrã ºi sã
vã þinã bunul Dumnezeu mulþi
ani, cu sãnãtate ºi fericire!

Noutãþi în sistemul de învãþãmânt
Debutul noului an ºcolar a adus
câteva noutãþi importante în ceea
ce priveºte organizarea sistemului
educaþional naþional de stat. Dintre
acestea, cea mai importantã este
cea referitoare la înfiinþarea clasei
0, structurã ce înlocuieºte în învãþãmântul preºcolar, fosta clasã
pregãtitoare.
În comuna Racoviþa, conducerea
ºcolii, împreunã cu conducerea Primãriei, au depus eforturi considerabile pentru ca, în prima zi de
ºcoalã, organizarea ºi dotarea spaþiilor unde funcþioneazã clasele 0 sã
fie în conformitate cu normele în

vigoare. Astfel, începând cu acest
an, în cadrul ªcolii Gimnaziale
Racoviþa au fost organizate ºi
funcþioneazã douã clase 0. Copiii
de aici sunt îndumaþi de învãþãtoarele
Ramona Iuliana Doican ºi Elena
Mangu. ªi la ºcoala din Sebeºu de
Sus a fost înfiinþatã o clasã 0, sub
îndrumarea învãþãtoarei Ileana
Andreºelu.
La nivel naþional, înscrierea copiilor în clasa 0 ºi trecerea grupei
pregãtitoare de la grãdiniþe la ºcoli
a stãrnit o adevaratã isterie în
rândul pãrinþilor. Dacã reprezentanþii Ministerului Educaþiei susþi-

neau cã acest lucru este benefic ºi
va duce atât la o echilibrare a
vârstelor copiilor (adicã nu vor mai
fi în clasa I ºi copii de 6, ºi copii de 9
ani), cât ºi la obiºnuirea copiilor cu
mediul ºcolar, unii pãrintii cred cã
este prematurã trecerea copiilor de
la grãdiniþe la ºcoli, la vârsta de 6
ani.

utiliza la clasa 0 recompense
specifice vârstei. Copiii vor învãþa prin
metode adecvate vârstei lor ceea
ce le este necesar pentru a face faþã
cu succes clasei I. De exemplu, copiii
îºi vor dezvolta capacitatea de a
comunica, vor stabili sau consolida
primele contacte cu lumea numerelor
ºi a literelor, vor învãþa sã observe
mediul înconjurãtor ºi sã interac\ioCe vor învãþa copiii neze cu ceilalþi copii ºi cu adulþii prin
joc, prin activitãþi în echipã, activitãþi de
la clasa 0
descoperire, prin desen sau muzicã.
Deºi nu se vor da teste de Nu în ultimul rând, copiii vor vea ore
evaluare, nu se vor primi note sau special destinate unei pregatiri fizice,
calificative, cadrul didactic poate informeaza Mediafax.ro.

ANUNÞ IMPORTANT
Direcþia Generalã de Asistenþã Socialã ºi Protecþia Copilului Sibiu
a început recrutarea ºi selecþia de persoane care doresc sã devinã
asistenþi meternali profeºionoºti, în vederea angajãrii.
Asistentul maternal profesionist este persoana fizicã, atestatã,
care asigurã prin activitatea desfãºuratã la domiciliul sãu creºterea,
îngrijirea ºi educarea necesare dezvoltãrii armonioase a copiilor
primiþi în plasament.
Persoanele interesate sã devinã asistenþi maternali profesioniºti
trebuie sã se prezinte la sediul Direcþiei Generale de Asistenþã
Socialã ºi Protecþia Copilului Sibiu (strada Mitropoliei, nr. 2, Sibiu),
la Serviciul Management de caz pentru asistenþã maternalã (tel.
0269/232066, int.29) pentru a primi toate informaþiile necesare ºi a
fi consultat de specialiºtii serviciului.

Sprijin pentru agricultura ecologicã
Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie
pentru Agriculturã – APIA informeazã potenþialii beneficiar cã,
pânã la 15 octombrie 2012 inclusiv,
se pot depune cererile de
solicitare a ajutorului specific
pentru îmbunãtãþirea calitãþii
produselor agricole în sectorul de
agriculturã ecologicã, sprijin
acordat din Fondul European de
Garantare Agricolã (FEGA).
Ajutorul se acordã pentru
exploataþiile din producþia vegetalã ºi animalierã care sunt
înregistrate în perioada de
conversie (de trecere de la
agricultura convenþionalã la
agricultura ecologicã).
Pot beneficia de ajutorul specific
persoanele fizice, persoanele
fizice autorizate, întreprinderile
individuale sau familiale constituite
conform O.U.G. nr. 44/2008 sau
persoanele juridice care îndeplinesc cumulativ urmãtoarele
condiþii:
- sunt înregistrate în fiecare an
pentru care solicitã ajutorul
specific, în sistemul de agriculturã

ecologicã, la Ministerul Agriculturii
ºi Dezvoltãrii Rurale – MADR,
prin direcþiile agricole de
dezvoltare ruralã judeþene –
DADR;
- deþin un contract încheiat cu
un organism de inspecþie ºi
certificare acreditat pe teritoriul
Uniunii Europene /aprobat de
cãtre MADR;
- deþin un document justificativ /
certificat de conformitate / master
certificat / certificat de confirmare
a conversiei, în care se menþioneazã statutul exploataþiei în
conversie (anul 1 / anul 2 / anul
3), cultura, suprafaþa, numãrul de
animale, numãrul de familii de
albine, emis de organismul de
inspecþie ºi certificare cu care a
încheiat contractul;
- se menþin în sistemul de
agriculturã ecologicã pe o
perioada de 5 ani;
- în cazul beneficiarilor din producþia vegetalã, suprafaþa agricolã în folosinþã trebuie sã fie de
cel puþin 0,30 ha, ocupatã cu
culturi anuale, culturi perene sau

pãºuni ºi fâneþe permanente.
Beneficiarii ajutorului specific
pot depune o singurã cerere de
solicitare a ajutorului specific, fie
pentru o exploataþie din producþia
vegetalã, fie numai pentru una din
speciile din producþia animalierã
sau numai pentru o exploataþie
din apiculturã.
În cazul în care beneficiarul
exploateaza mai multe terenuri
aflate pe raza mai multor judeþe,
cererea va fi depusã la centrul
judeþean APIA pe raza cãruia se
aflã suprafaþa mai mare (pentru
exploataþiile din domeniul vegetal); pentru exploataþiile din
domeniul creºterii animalelor,
beneficiarul va depune cererea la
centrul judeþean APIA pe raza
cãruia se aflã înregistrat sediul
social pentru persoane juridice/
PFA/ÎÎ/ÎF, respectiv domiciliul
pentru persoane fizice.
Nerespectarea condiþiilor de
eligibilitate prevãzute pentru
acordarea ajutorului specific
poate atrage, dupã caz, reducerea/excluderea de la platã, res-

pectiv penalitãþi/sancþiuni multianuale, în conformitate cu
OMADR nr. 17/2011, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
Cuantumul plãþii anuale
suplimentare/exploataþie se
calculeazã de cãtre APIA, dupã
finalizarea tuturor verificãrilor, prin
raportarea plafonului alocat
pentru fiecare sector la numãrul
explotaþiilor eligibile, având în
vedere plata anualã suplimentarã
maximã/exploataþie pentru fiecare
categorie de dimensiune a exploataþiei. În cazul în care plafonul
solicitat depãºeºte plafonul alocat
pentru fiecare sector, plata anualã
suplimentarã maximã/expolataþie
se diminueazã procentual cu
aceeaºi valoare pentru toate
categoriile de dimensiune a
exploataþiei ale sectorului
respectiv.
România beneficiazã, pentru
anul 2012, de suma totalã de
4.098.000 euro, cu aproximativ
20% mai mult decât suma
disponibilã pentru anul precedent.
Pentru mai multe informatii,

poate fi consultatã pagina oficialã
web a Agenþei - http://
www. a p i a . o r g . r o /
buget_FEGA.htm, unde se aflã
modelul de cerere ºi instrucþiunile
de completare, ghidul solicitantului
ºi toate formularele necesare.

Legislaþie
Legislaþie comunitarã:
- Regulamentul (CE) nr. 73/
2009 de stabilire a unor norme
comune pentru sistemele de
ajutor direct pentru agricultori în
cadrul Politicii Agricole Comune ºi
de instituire a anumitor sisteme de
ajutor pentru agricultori, de
modificare a Reg. (CE) nr. 1290/
2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr.
378/2007 ºi de abrogare a Reg.
(CE) nr. 1782/2003, cu modificãrile
ºi completãrile ulterioare;
- Regulamentul (CE) nr. 1122/
2009 de stabilire a normelor de
aplicare a Reg. (CE) nr. 73/2009
al Consiliului în ceea ce priveste
ecocondiþionalitatea, modularea ºi
sistemul integrat de administrare

ºi control în cadrul schemelor de
ajutor direct pentru agricultori
prevãzute de regulamentul
respectiv, precum ºi de aplicare a
Reg. (CE) nr. 1234/2007 al
Consiliului în ceea ce priveºte
ecocondiþionalitatea în cadrul
schemei de ajutoare prevãzute
pentru sectorul vitivinicol, cu
modificãrile ºi completãrile
ulterioare.
Legislaþie naþionalã:
- Hotãrâre nr. 759 din 21 iulie
2010, privind acordarea de
ajutoare specifice pentru
îmbunãtãþirea calitaþii produselor agricole în sectorul de
agriculturã ecologicã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare;
- OMADR nr. 17 din 20 ianuarie
2011, privind aprobarea reducerilor ºi excluderilor aplicabile
cererilor de platã a ajutorului
specific pentru îmbunãtãþirea
calitãþii produselor agricole în
sectorul de agriculturã ecologicã.
SERVICIUL RELAÞII CU
PUBLICUL ªI
COMUNICARE

rosu galben albastru negru

Puþini mai sunt în ziua de
astãzi cei ce respectã ºi
apreciazã cum se cuvine costumul popular autentic, aºa cum
l-au creat ºi purtat bunicii ºi
strãbunicii noºtri. Din pãcate, ºi
mai puþini la numãr sunt cei ce
mai poartã încã costumul popular
sau mãcar obiecte din componenþa acestuia (chiar ºi în zilele
de sãrbãtoare!), acest lucru
petrecîndu-se din comoditate,
dintr-un spirit practic uneori
greu de înþeles, sau pentru cã,
pur ºi simplu, hainele cu care se
îmbrãcau bunicii nu mai sunt la
modã ori acum lipsesc din
garderobã. Nu-i mai puþin
adevãrat nici faptul cã persoanele ce ºtiau sau obiºnuiau sã
fabrice asemenea haine sunt tot
mai greu de gãsit ori nu mai sunt
interesate de aceastã îndeletnicire, considerând-o costisitoare, neprofitabilã ºi foarte grea.
Nenea Gheorghe Mãerean
din Racoviþa, un om în vârsta
de 83 de ani, este unul dintre cei
ce doresc parcã sã þinã vie amintirea costumului popular ºi, într-o
oarecare mãsurã, sã contrazicã
afirmaþiile celor ce cred cã acesta
nu mai poate fi la modã.
Învãþat cu costumul popular
încã de la vârsta de doi ani,
nenea Gheorghe poartã ºi acum
cu mândrie cãmãºile din pânzã
þesutã la rãzboi ºi cusute de

