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Termenul de branşare la reţeaua magistrală
de canalizare a fost prelungit cu o lună de zile
Aºadar, cei ce locuiesc în
zona respectivã ºi doresc sã
se branºeze la conducta de
canalizare îºi mai pot obþine
avizele ºi documentele
oficiale necesare (detalii
despre aceste chestiuni se
pot obþine de la sediul
primãriei) ºi îºi pot efectua
lucrarea pânã la sfârºitul
acestei luni (30 aprilie). Cei
ce nu se grãbesc sã facã

aceastã lucrare acum, vor fi
nevoiþi sã repare ºoseaua pe
propria cheltuialã.
Dupã aceastã datã, conform
planificãrilor fãcute, vor începe
lucrãrile de refacere a ºoselei
ce strãbate comuna (DJ 105
G), grav afectatã de sãpãturile
efectuate pentru introducerea
reþelei de canalizare a apelor
menajere.
Conducerea Primãriei

comunei Racoviþa îºi cere
scuze tuturor cetãþenilor
pentru disconfortul, deranjul ºi
problemele survenite în urma
execuþiei lucrãrilor de
introducere a reþelei de
canalizare ºi vã asigurã cã
face toate eforturile care îi sunt
la îndemânã pentru ca aceste
“efecte negative” sã fie
diminuate sau, pe cât posibil,
eliminate.

Case pentru specialiştii ce lucrează în comună
Deºi nu a trecut decât puþin timp de la publicarea în Monitorul
Oficial al României a Hotãrârii nr
nr.. 151/2010 a Guvernului
României privind aprobarea Programului “Renaºterea satului
românesc- 10 case pentru specialiºti”, nu lipsesc deloc primele
dovezi de interes pentru aceastã iniþiativã. Printre organismele ce
sunt interesate de acest program guvernamental se numãrã ºi
Consiliul Local al comunei Racoviþa ºi conducerea administrativã
a acestei localitãþi, ce intenþioneazã sã construiascã locuinþe de
serviciu pentru specialiºtii din diverse domenii de activitate ce
profeseazã în unitatea administrative teritorialã.
Astfel, cu prilejul ºedinþei
ordinare din luna martie,
legislativul local din Racoviþa a
adoptat Hotãrârea nr. 17/2010,
prin care a aprobat întocmirea
unei solicitãri cãtre Ministerul
Dezvoltãrii Regionale ºi Turismului (MDRT) pentru ca, în
cadrul Programului “Renaºte-

rea satului românesc - 10 case
pentru specialiºti”, sã construiascã 4 case pentru specialiºtii care profeseazã în comunã. Pentru realizarea acestui
deziderat, comuna Racoviþa va
pune la dispoziþia MDRT terenul
necesar (8400 mp, înscris în CF
nr. 173, nr. top. 5946, proprietatea

privatã a comunei Racoviþa) ºi va
promova obiective de investiþii
pentru a asigura utilitãþile ºi
dotãrile tehnico-edilitare necesare acestor locuinþe.
Surse din cadrul Primãriei
comunei Racoviþa ne-au informat
cã cele patru locuine pentru
specialiºti vor fi construite în

zona localitãþii Mârºa.
Programul “Renaºterea satului românesc- 10 case pentru
specialiºti” urmeazã a fi derulat
prin Agenþia Naþionalã pentru
Locuinþe, în urma propunerilor
primite de la autoritãþile
administraþiei publice locale, cu
finanþare din surse ale bugetului de stat alocate cu aceastã
destinaþie prin bugetul Ministerului Dezvoltãrii Regionale ºi
Turismului.
Programul prevede construirea a câte 10 locuinþe de
serviciu în fiecare comunã din
România, în mod excepþional
numãrul acestora putându-se
ridica la maximum 15, acolo
unde sunt înregistrate mai multe
cereri în acest sens.
Locuinþele urmeazã a fi distribuite spre închiriere tinerilor
specialiºti care decid sã îºi
desfãºoare activitatea în comunitatea respectivã ºi care nu
deþin în proprietate o locuinþã
aflatã în perimetrul comunei.
Locuinþe urmeazã a fi repartizate prioritar tinerilor specialiºti
cu vârsta sub 35 de ani, personalului didactic (minimum
50%), medicilor ºi asistenþilor
medicali ºi poliþiºtilor, acolo
unde este cazul.
Autoritãþile locale vor pune la
dispoziþie loturi de teren de
minimum 500 m 2 pentru
construirea fiec[rei locuinþe.
Casele vor avea suprafaþa
construit[ desfãºuratã de 100
m 2 pentru locuinþele cu 2
camere, respectiv de 120 m2
pentru locuinþele cu 3 camere.
Utilitãþile ºi dotãrile tehnico-

edilitare se vor realizeaza prin
obiective de investiþii promovate de consiliile locale ale
comunelor, în corelare cu
programul de construcþie de
case pentru specialiºti sau prin
includerea în programe
specifice derulate de MDRT.
Închirierea locuinþelor construite prin acest program se va
face în condiþiile prevãzute de
Legea locuinþei, terenul aferent
urmând a fi dat în folosinþã

gratuitã chiriaºului. Acolo unde
se considerã oportun, consiliile
locale pot hotãrî achitarea
chiriei din bugetele locale, în
condiþiile legii. Contractele de
închiriere vor fi valabile
exclusiv pe timpul desfãºurãrii
activitãþii profesionale a
beneficiarilor în comunitatea
respectivã. Casele construite
prin program vor aparþine
exclusiv domeniului public ºi
nu vor putea fi vândute.

S-a ales păstorul
satului
Duminicã, 11 aprilie 2010,
s-a desfãºurat Adunarea
Publicã cu Obºtea comunei
Racoviþa. Scopul acestei
adunãri a fost de a se alege
noul pãstor (ciurdar) pentru
vitele oamenilor din comunã.
Pentru acest post, au fost
depuse trei solicitãri, iar în
urma discuþiilor, cei prezenþi la
adunare au decis prin vot ca
noul pãstor, ce va avea în grijã
ciurda satului, sã fie Dionisie
Stoica (nr. 586 A). Acesta va
asigura serviciul împreunã cu
familia sa. Viceprimarul
comunei, Simion Olariu, ne-a
informat cã, deoarece persoana aleasã pentru a fi pãstor
este beneficiarã de ajutor
social, conform prevederilor
Legii 416/2001, s-a decis ca,

pentru perioada când aceasta
va avea în grija vitele oamenilor din comunã, sã nu mai
beneficieze ºi de aceste
drepturile bãneºti.
În urma discuþiilor ºi
negocierilor, s-a hotãrât ca,
pentru serviciile prestate, noul
pãstor sã fie rãsplãtit de fiecare
deþinãtor de vitã care doreºte sã
lase animalul în ciurdã, cu suma
de 180 lei/animal, o pâine, o
felderã de porumb ºi o bucatã
de slãninã. Suma de bani poate
fi achitatã în douã tranºe (50%
pânã la sãrbãtoarea Rusaliilor,
iar cealaltã jumãtate pânã la
terminarea perioadei de
pãºunat).
Perioada de pãºunat stabilitã
este cuprinsã între 15 aprilie ºi
6 decembrie.

rosu galben albastru negru

Având în vedere numãrul mare de solicitãri sosite din parte
unor cetãþeni ce au locuinþele situate pe strada principalã a
comunei (la ºosea), conducerea Primãriei Racoviþa a decis
prelungirea cu o lunã de zile a termenului limitã pânã la
care se mai pot efectua lucrãri de branºare la reþeaua
magistralã de canalizare.
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Informare cu privire la ºedinþa ordinarã a Consiliului
Local al comunei Racoviþa din data de 31 martie 2010
nr.. 16/2010
4. Hotãrârea nr
privind aprobarea PUZ pentru
terenul situat în CF Sebeºu de
Sus 4100 nr. cad. 237, parcela
1788/16, în suprafaþã de 800 mp;
nr.. 17/2010
5. Hotãrârea nr
privind aprobarea construirii de
locuinþe pentru specialiºtii care
profeseazã în unitatea
administrativ teritorialã;
6. Hotãrârea nr
nr.. 18/2010
privind prelungirea contractului
de închiriere cu firma SC
TRANS ARAL SRL, pentru
spaþiul din incinta Cãminului
Cultural;
7. Hotãrârea nr
nr.. 19/2010
privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situaþii de
Urgenþã;
nr.. 20/2010
8. Hotãrârea nr
privind comasarea celor trei
parcele care fac parte din SC
Cabana Suru SRL.
Toate proiectele de hotãrâre
au fost iniþiate de primarul

comunei, Florina Peciu Florianu.
La punctul “Diverse”, sau
prezentat urmãtoarele documente:
- nota de fundamentare pentru
anul 2010, întocmitã de Ocolul
Silvic Avrig- s-a aprobat cu
unanimitate de voturi;
- solicitarea cadrelor didactice
de la ºcoala din comunã, pentru
acoperirea cheltuielilor cu
naveta- doamna primar a
reamintit cã aceastã problemã
este de competenþã Consiliului
de Administraþie al ºcolii; domnul consilier Valeriu Cândea
a propus ca aceastã problemã
sã fie remediatã la o eventualã
rectificare de buget;
cererea
medicului
stomatolog referitoare la
prelungirea contractului de
închiriere pentru spaþiul ocupat
de cabinetul medical- s-a
aprobat prelungirea contractului
pentru o perioadã de doi ani.

A murit unul dintre cei mai în
vârstã sibieni

Dumitru Lugojan, unul dintre puþinii cetãþeni ai
judeþului Sibiu care au depãºit în vârstã peste 100 de
ani, a trecut luni, 29 martie 2010, la cele veºnice în
satul Sebeºu de Sus, locul unde ºi-a trãit cea mai
mare parte a vieþii. Miercuri (31 martie), la orele
amiezii, cei ce l-au cunoscut ºi apreciat, l-au condus
pe ultimul drum, cãtre cimitirul din sat.
Dumitru Lugojan s-a nãscut în anul rãscoalei
þãrãneºti de la 1907, la Viºeul de Jos (judeþul
Maramureº) ºi a trecut prin toate evenimentele care
au marcat România de–a lungul unui secol întreg.
Destinul l-a îndreptat spre Sebeºul de Sus, unde a
lucrat ca manipulant de pãdure, timp de 43 de ani. Tot
aici ºi-a întemeiat ºi familia, pentru cã la 34 de ani sa cãsãtorit cu Elisabeta, care avea 19 ani în vremea
aceea. Inima ºi-a împãrþit-o între dragostea pentru
soþie, cei doi copii ºi codru, pentru cã o mare parte
din viaþã ºi-a petrecut-o în sufletul verde al pãdurii.
Aici a gãsit energie, majoritatea amintirilor sale fiind
legate de aceasta. Copii i-au dãruit cinci nepoþi, iar
aceºtia, la rândul lor, i-au mai fãcut bucuria de a-i dãrui
cinci strãnepoþi. În luna noiembrie a anului trecut,
Dumitru Lugojan din Sebeºu de Sus a împlinit 103
ani.
Dumnezeu sã-l odihneascã în pace ºi sã-i
ierte pãcatele.
Jurnalul de Racoviþa

ANUNÞ IMPORTANT!!!
Serviciul Public Comunitar
Local de Evidenþã a Persoanelor al oraºului Tãlmaciu vã
face cunoscute urmãtoarele:
Vã rugãm sã vã verificaþi
valabilitatea actelor de identitate (buletinul de identitate, cartea de identitate
sau cartea de identitate
provizorie)!!!
Persoanele cãrora le expirã
actul de identitate trebuie sã se
prezinte la serviciul nostru CU
15 ZILE ÎNAINTE DE
EXPIRARE, având asupra lor
urmãtoarele documente:
- documentul de identitate
expirat;
- cartea de alegãtor (unde
este cazul);
- certificatul de naºtere –
original ºi copie;
- certificatul de cãsãtorie –
original ºi copie (unde este
cazul);
- hotãrârea de divorþ –
original ºi copie (unde este
cazul);

- certificatele de naºtere ale
copiilor sub 14 ani – original ºi
copie;
- certificatul de deces –
original ºi copie (unde este
cazul);
- actul de proprietate asupra
imobilului/locuinþei – original ºi
copie -, adeverinþã de la
Registrul agricol sau alte acte
doveditoare privind domiciliul;
- chitanþã fiscalã de 11 lei – 4
(patru) lei taxa de timbru ºi 7
(ºapte) lei taxa de eliberare a
documentului – se achitã la
casieria Primãriei oraºului
Tãlmaciu.
Tinerii care împlinesc vârsta
de 14 (paisprezece) ani se vor
prezenta la serviciul nostru cu
unul dintre pãrinþi, LA 15 ZILE DE
LA DATA ÎMPLINIRII VÂRSTEI
DE 14 ANI, având asupra lor
urmãtoarele documente:
- certificatul de naºtere –
original ºi copie;
- documentul de identitate al
pãrintelui – original ºi copie;

- certificatul de cãsãtorie –
original ºi copie (unde este
cazul);
- hotãrârea de divorþ – original
ºi copie (unde este cazul);
- actul de proprietate asupra
imobilului/locuinþei – original ºi
copie -, adeverinþã de la
Registrul agricol sau alte acte
doveditoare privind domiciliul;
- chitanþã fiscalã de 11 lei – 4
(patru) lei taxa de timbru ºi 7
(ºapte) lei taxa de eliberare a
documentului – se achitã la
casieria Primãriei oraºului
Tãlmaciu.
Cetãþenii care solicitã carte de
identitate provizorie, în condiþiile
legii, pe lângã actele necesare,
au nevoie de douã fotografii 3/4
cm, având în partea de jos o
bandã albã de 7 mm.
VÃ ATEN|IONÃM CÃ NERESPECT
AREA
TERMERESPECTAREA
NELOR LEGALE MENÞIONA
TE MAI SUS V
A FI
NATE
VA
SANCÞIONA
TÃ PECUNIAR,
SANCÞIONATÃ
CONFORM LEGII!!!

angajat al Primãriei comunei
Racoviþa. Ea îl înlocuieºte în
instituþie pe Valentin Tulpan, ce
s-a pensionat.
Pentru postul de inspector în

cadrul Serviciului de Impozite ºi
Taxe din cadrul Primãriei
comunei Racoviþa ºi-au depus
dosare ºi cereri de înscriere un
numãr de 14 candidaþi.

Cel mai nou angajat al Primãriei Racoviþa
Scriam în numãrul trecut al
publicaþiei despre concurenþa
mare înregistratã la concursul
organizat în zilele de 15 ºi 18
martie 2010, în vederea ocupãrii

postului de inspector, grad
profesional debutant, pentru
Serviciul de Impozite ºi Taxe
din cadrul Primãriei comunei
Racoviþa.

Revenim la acelaºi subiect
pentru a vã informa cã, în urma
celor douã probe ale
concursului (proba scrisã ºi
interviu), postul respectiv a fost



Termen limitã pentru
declararea veniturilor realizate
Sibienii care au realizat anul
trecut venituri din asocieri, din
activitãþi independente, din
închirieri sau din activitãþi
agricole determinate în sistem
real trebuie sã depunã
"Declaraþia privind veniturile
realizate" - formularul 200. Termenul limitã pentru depunerea
acestui formular este 17 mai. În
conformitate cu prevederile
Codului Fiscal, contribuabilii
care au realizat în anul 2009
individual sau într-o formã de
asociere, venituri din activitãþi
independente, venituri din
cedarea folosinþei bunurilor
(închirieri), venituri din activitãþi

agricole determinate în sistem
real, depun o declaraþie model
200.
Nu depun aceastã declaraþie
contribuabilii care au realizat
venituri nete determinate pe
bazã de norme de venit, cu
excepþia contribuabililor care
au depus declaraþia de venit
estimativ în luna decembrie ºi
pentru care nu s-au stabilit plãþi
anticipate, cei care au obþinut
venituri sub formã de salarii ºi
asimilate salariilor ºi nici cei
care au obþinut câºtiguri din
transferul titlurilor de valoare,
altele decât pãrþile sociale ºi
valorile mobiliare în cazul

ocupat de Elena Rodica Tulban,
din oraºul Avrig. Aceastã
candidatã a obþinut la concurs
un numãr de 164 puncte ºi ca
urmare, a devenit cel mai nou

societãþilor închise, care în
perioada 1 ianuarie 2009 – 31
decembrie 2009 sunt venituri
neimpozabile. De asemenea nu
depun cei care au obþinut venituri din premii ºi jocuri de noroc
a cãror impunere este finalã, venituri din pensii, venituri din activitãþi agricole a cãror impunere
este finalã, venituri din transferul
proprietãþilor imobiliare, venituri
din alte surse.
Nedepunerea declaraþiei 200
în termenul prevãzut de lege se
sancþioneazã conform prevederilor Codului de procedurã
fiscalã, republicat, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.

Propunerea dumneavoastr[ pentru
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
gmail.com
gândurile lor o pot face prin e mail, pe adresa jurnalulderacovita
jurnalulderacovita@gmail.com
gmail.com,
dar, în scurt timp, aceºtia vor avea la dispoziþie ºi cãsuþa poºtalã „Jurnalul de Racoviþa”, ce
va fi amplasatã în holul Primãriei. Vã rugãm ca mesajele trimise sã fie însoþite de numele,
prenumele ºi adresa semnatarului.

NUME:

Prenume:

Str.

rosu galben albastru negru

ªedinþa Consiliului Local a
fost convocatã prin Dispoziþia
nr. 85/2010 a primarului
comunei Racoviþa, Florina
Peciu Florianu. La ºedinþã au
participat toþi consilierii locali
în funcþie. Preºedintele de
ºedinþã a fost Camelia
Limbãºan.
Au fost adoptate urmãtoarele
hotãrâri:
1. Hotãrârea nr
nr.. 13/2010
privind completarea hotãrârii
nr. 4/2010 în vederea aprobãrii
modalitãþii de atribuire a
contractului de prestãri servicii
având ca obiect salubrizarea în
comuna Racoviþa;
2. Hotãrârea nr
nr.. 14/2010
privind încetarea concesiunilor
cu firma SC Cianel SRL pentru
contractele nr. 1/2002 ºi 2/
2002;
nr.. 15/2010
3. Hotãrârea nr
privind încetarea concesiunii
cu firma SC Suru SRL;
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Proiect Comenius la ªcoala cu clasele
I-VIII Racoviþa
În perioada 2 - 8 mai 2010, comuna Racoviþa va avea oaspeþi
din trei þãri europene. Tineri ºi cadre didactice din Franþa,
Belgia ºi Polonia vor veni în comuna noastrã pentru a
participa la prima întâlnire din acest an inclusã într-un proiect
european Comenius, ce are ca temã cultivarea plantelor
aromatice ºi utilizarea lor în bucãtãriile tradiþionale.
Camelia Limbãºan, liderul
echipei ªcolii cu clasele I-VIII
Racoviþa ce este implicatã în
acest proiect, ne-a informat cã,
în perioada amintitã, la

Racoviþa vor sosi 24 de elevi
ºi 6 profesori (din Belgia ºi
Polonia, câte ºase copii ºi doi
profesori, iar din Franþa, 12
copii ºi 2 profesori). Oaspeþii,

alãturi de partenerii de la ºcoala
gazdã, vor participa la ateliere
de lucru organizate pe tema
proiectului, vor discuta despre
principalele plante folosite la

pregãtirea diverselor feluri de
mâncare în fiecare dintre þãrile
de unde provin, vor învãþa sã
gãteascã diferite mâncãruri
tradiþionale etc. De asemenea,
programul pregãtit cu acest
prilej mai include ºi vizite la
diverse obiective de interes
turistic din apropiere, vizitarea
oraºelor Sibiu ºi Braºov, participarea la o searã tradiþionalã
româneascã, cu mâncãruri,
bãuturi, muzicã ºi dans popular
specifice locului.
Am mai aflat cã în acest
important proiect european
pentru copii sunt implicate 9

instituþii de învãþãmânt din 7 þãri
ale Europei (Franþa, Belgia,
Polonia, Cipru, Italia, Turcia ºi
România). Þara noastrã ºi
Franþa sunt singurele reprezentate de câte douã ºcoli.
În cadrul proiectului au fost
fixate douã perioade de vizite
(schimburi de elevi ºi profesori), în aceeaºi zi toþi partenerii implicaþi fiind, fie gazde
pentru alþi parteneri, fie oaspeþi.
Pentru etapa proiectului ce se
va desfãºura la începutul lunii
mai vor fi în mobilitate, în
acelaºi timp, 210 persoane
(elevi ºi cadre didactice).

Oaspeþii europeni vor fi
gãzduiþi de copii ºi cadre
didactice din Racoviþa, în
familiile acestora.
Coordonatorul proiectului
Comenius este Cecile
Cevilard, reprezentanta unei
instituþii de învãþãmânt din
Franþa (Bretania) ºi deoarece
aceasta este membru al
Comitetului de Înfrãþire din
Carquefou, localitate înfrãþitã
de peste 20 de ani cu
Racoviþa, numãrul copiilor ce
vor face parte din delegaþie
este dublu faþã de ceilalþi
participanþi.

rosu galben albastru negru

Sãrbãtoriþii lunii aprilie
Continuãm ºi în acest numãr al publicaþiei „Jurnalul de
Racoviþa”, publicarea numelor tuturor cetãþenilor comunei,
nãscuþi între anii 1940-1950, ce îºi aniverseazã ziua de
naºtere în cursul acestei luni. Aceastã rubricã este realizatã
cu sprijinul consilierului local Ana Mãerean, ce s-a ocupat de
c o l e c t a r e a d a t e l o rr..
RACOVIÞA
Victoria Gabor (nr. 12),
Salomea Anghelea (nr. 16),
Elena Olariu (nr. 48),
Gheorghe Raþiu (nr. 52), Ana
Sãlãgean (nr. 55), Cornel
Balea (nr. 68), Dumitru Balea
(nr. 69), Aurelia Muntean (nr.
157), Maria Buta (nr. 181), Ana
Popa (nr. 185), Florentina

Bobanga (nr. 210), Paraschiva
Cîndea (nr. 269), Viorel
Limbãºan (nr. 332), Floarea
Murãrescu (nr. 347), Nicolae
Coþofanã (nr. 363), Alexandru
Maxim (nr. 450), Eugenia Stoia
(nr. 460), Ana Bucur (nr. 465),
Aurel Pãdurean (nr. 534), Aurel
Gabor (nr. 545), Gheorghe
Anghelina (nr. 583), Paraschiva
Stoica (nr. 585).

SEBEªU DE SUS
Aureliu Sultan (nr. 27),
Iustina Zidariu (nr. 90).
Urãm sãrbãtoriþilor din
aceastã lunã multã sãnãtate, fericire ºi bucurii
alãturi de cei dragi.
LA MULÞI ANI!

Bani pentru patrimoniul
cultural de la sate
Consiliul Judeþean în
parteneriat cu GTZ ºi
Fundaþia pentru reabilitare
Urbanã au lansat, în urmã cu
doar câteva zile, la sediul
Consiliului Judeþean Sibiu,
un proiect de protejare a
patrimoniului arhitectonic
rural ºi de valorificare a
acestuia prin turism cultural
de patrimoniu. Proiectul
"Creºterea potenþialului
satelor transilvane pentru
turismul cultural" a fost
prezentat de Martin Bottesch,
preºedintele Consiliului
Judeþean, ºi de Marius Constantin, directorul Fundaþiei
pentru Reabilitare Urbanã.
Astfel, în acest proiect vor fi
cuprinse 13 sate din judeþ,
care vor fi alese în luna mai
în urma unui sondaj în
domeniul turismului, prin
distribuirea de chestionare,

iar bugetul proiectului se
ridicã la aproximativ 200.000
de euro. Proiectul, care va
dura pânã în luna august, îºi
propune sã producã broºuri,
ghiduri, manuale ºi sã punã
în aplicare campanii care sã
informeze populaþia din
zonele rurale despre cât de
valoroase sunt casele în care
locuiesc ºi clãdirile istorice
ale satelor ºi despre posibilitatea ca aceste construcþii
sã devinã surse de venituri
pentru comunitãþile locale. În
ciuda atractivitãþii zonei
rurale, unul dintre obstacolele
care împiedicã dezvoltarea
turismului cultural de patrimoniu îl reprezintã inexistenþa unei oferte suficiente de
unitãþi de cazare ºi servicii
turistice în clãdiri/case cu
arhitecturã istoricã tipicã
zonei. Pentru dezvoltarea

acestora, potrivit celor
implicaþi în proiect, este
nevoie de popularizarea unor
experienþe de succes ale
unor organizaþii neguvernamentale care activeazã
deja de un deceniu în acest
domeniu, cum ar fi Mihai
Eminescu Trust, Fundaþia
ADEPT ºi Mioritics. Totodatã, proiectul ºi-a propus
sã aducã o contribuþie
importantã la dezvoltarea
turismului rural ºi la semnalarea unor riscuri ºi
pericole de pierdere a
patrimoniului cultural din
România.
Totodatã, trebuie menþionat
cã este ultimul proiect
finanþat de GTZ în România,
care nu mai este eligibilã
pentru astfel de sprijin dupã
aderarea þãrii noastre la
Uniunea Europeanã..

Facilitãþi acordate angajatorilor care
încadreazã în muncã ºomeri
Guvernul a aprobat recent, printr–o Ordonanþã de Urgenþã, unele facilitãþi ce vor
fi acordate angajatorilor care încadreazã în muncã ºomeri. Potrivit Ordonanþei de
Urgenþã , angajatorii care încadreazã în muncã ºomeri, în cursul anului 2010, vor
putea beneficia, pe o perioadã de 6 luni, de scutirea de la plata contribuþiilor de
asigurãri sociale aferente ºomerilor încadraþi, datorate de angajatori potrivit legii.
„Preocuparea de bazã a
Guvernului este legatã de
locurile de muncã ale cetãþenilor români. Sperãm ca
printr-o asemenea mãsurã sã
poatã fi create aproximativ
50.000 de locuri de muncã ºi
sã putem menþine ºomajul în
limite controlabile”, a declarat
premierul Emil Boc.
Condiþiile pe care angajatorii
trebuie sã le îndeplineascã
pentru a beneficia de aceste
facilitãþi sunt de a încadra,
indiferent de tipul contractului,
persoane din rândul ºomerilor
pe locuri de muncã nou create,
nu vacante, ºi de a menþine în
activitate pe o perioadã de cel
puþin 12 luni de la data
angajãrii.
Angajatorii vor beneficia de

scutirea la platã a contribuþiilor
de asigurãri sociale aferente
ºomerilor dacã angajeazã
persoane provenind din rândul
ºomerilor înregistraþi la
agenþiile pentru ocuparea forþei
de muncã cu minimum 3 luni
înaintea deciziei de angajare ºi
care nu au avut raporturi de
muncã cu respectivii angajatori
în ultimele 6 luni premergãtoare
angajãrii.
Ministrul Muncii, Familiei ºi
Protecþiei Sociale, Mihai
ªeitan, a precizat cã, potrivit
acestui act normativ, angajatorii
vor fi scutiþi de la plata contribuþiei de asigurãri sociale,
contribuþia de asigurãri pentru
ºomaj, contribuþia de asigurãri
pentru accidente de muncã ºi
boli profesionale, contribuþia la

fondul de garantare pentru plata
creanþelor salariale, contribuþia
pentru asigurãri sociale de
sãnãtate, inclusiv contribuþia
pentru concedii ºi indemnizaþii
de asigurãri sociale de sãnãtate, datorate, potrivit prevederilor legale, de angajatori. De
asemenea, ministrul Muncii a
precizat cã analiza realizatã de
minister privind acordarea
acestor facilitãþi pentru angajarea
a 50.000 de persoane aratã cã
aplicarea mãsurii va conduce la
o reducere a cheltuielilor
bugetului de ºomaj cu aproximativ 235 de milioane de lei, o
diminuare a tuturor bugetelor
sociale de circa 183 de milioane
de lei, astfel încât, se va realiza
o economie la nivelul bugetului
general consolidat.
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Sufletele copiilor din Cârţa şi Racoviţa au
devenit icoane în expoziţia „Din suflet, cu
dragoste, Lumină…”
Expoziþia este formatã din
aproximativ 60 de lucrãri, în cea
mai mare proporþie icoane pe
sticlã, dar ºi icoane pe lemn, piatrã
sau ouã pictate, realizate de micii
artiºti plastici din cele douã
comune sub îndrumarea instructorilor Anca Georgeta Bucur
(Racoviþa) ºi Tudorel Drãgoi
(Cârþa). La eveniment au participat
cei mai mulþi dintre artiºtii a cãror
lucrãri s-au aflat pe simeze, toþi
îmbrãcaþi în frumoase costume
populare, alãturi de pãrinþii sau
bunicii acestora, dar ºi oficialitãþi
locale sau diverºi alþi invitaþi.
Deschiderea manifestãrii a fost
fãcutã de Corul Asociaþiei „Prietenii Avrigului”, „Camerata Vocalis”, ce a interpretat „Hristos a
Înviat”, dupã care, amfitrionul
evenimentului, custodele muzeului Uca Grancea, a urat bun
venit tuturor ºi a spus câteva

cuvinte despre ideea ce a stat la
baza organizãrii acestei acþiuni.
Au mai vorbit celor prezenþi,
protopopul Avrigului, pr. Vasile
Gafton, directorul ªcolii cu clasele
I-VIII Cârþa, Iuliana Turi, instructorul copiilor din Racoviþa, Anca
Georgeta Bucur, primarul comunei
Racoviþa, Florina Peciu Florianu,
fiecare dintre vorbitori adresând
felicitãri micilor artiºti pentru munca serioasã depusã ºi lucrãrile
deosebite realizate. De asemenea, o parte dintre cei ce au luat
cuvântul au þinut sã felicite organizatorii pentru realizarea acestei
acþiuni ºi au mulþumit gazdelor
pentru primirea deosebitã. Programul a fost „pigmentat” cu
scurte intervenþii ale corului Asociaþiei „Prietenii Avrigului”, care a
interpretat cântece ce au amintit
tuturor marea bucurie a Învierii lui
Hristos.
Un alt punct inclus în cadrul
acþiunii de marþi a fost festivitatea
de premiere a concursului de oratorie creºtinã „Crezul meu”. Înainte
ca participanþii sã se poatã
bucura de vizitarea expoziþiei,
protopopul Avrigului, pr. Vasile
Gfton, a anunþat premianþii din
Protopopiatul Avrig ai acestui
concurs organizat de Patriarhia
Românã, iar celor ce au fost
prezenþi, le-a acordat diplome ºi
premii. (Concursul de oratorie
creºtina „Crezul meu” este
organizat în cadrul Proiectului
„Hristos împãrtãºit copiilor” al
Patriarhiei Române, lucrãrile
selecþionate la nivelul protopopiatului urmând a fi trimise spre

evaluare la Arhiepiscopia
Sibiului.) La final, copiii prezenþi
au fost serviþi cu ouã roºii,
cozonac sau dulciuri, iar cei
mari au putut servi un pahar de
vin. Expoziþia „Din suflet, cu
dragoste, Luminã…” este realizatã de Muzeul oraºului Avrig,
în colaborare cu Asociaþia
„Prietenii Avrigului”, Protopopiatul Ortodox Român Avrig, Asociaþia Grupul de Acþiune Localã
„Þara Oltului” ºi ºcolile generale
din comunele Cârþa ºi Racoviþa.
Acþiunea completeazã seria de
evenimente culturale, artistice
sau sociale, organizate în ultimii
ani în cea de-a treia zi de Paºti
la Avrig.

Micii artişti iconari din Ţara Oltului şi-au
prezentat lucrările la Căminul Cultural
Dupã ce a constituit un succes
deosebit încã de la vernisajul sãu
oficial, organizat în cea de-a treia
zi a sãrbãtorii Paºtelui, la Muzeul
oraºului Avrig, expoziþia “Din suflet,
cu dragoste, Luminã… ”, cei drept,
într-o componenþã mai bogatã în
exponate, a fost “transferatã”,
pentru câteva ore, la Racoviþa,
pentru a bucura ºi aici privirile ºi
sufletele oamenilor. Astfel, în
Duminica Tomii (sãrbãtoare ce
încheie Sãptãmâna Luminatã),
imediat dupã slujba de la biserica
ortodoxã (aproximativ ora 12), la
Cãminul Cultural, localnicii, dar nu
numai ei, au putut admira câteva
zeci de icoane pe sticlã, dar ºi
icoane pe lemn sau ouã pictate, ori
diverse alte ormanente cu specific
pascal, lucrãri realizate de câþiva
dintre cei mai talentaþi copii din Þara
Oltului. Faþã de expoziþia de la
muzeul avrigean, numãrul
exponatelor a fost mult mai mare,
pe lângã lucrãrile copiilor de la
ºcolile generale din Racoviþa ºi
Cârþa, pe simeze fiind prezentate
ºi diverse opere realizate de elevi
de la instituþiile de învãþãmânt din
Avrig, Mârºa, Arpaºu de Jos, Sibiu
ºi Turnu Roºu.
Expoziþia a transformat pentru
câteva ore sala mare a Cãminului
Cultural Racoviþa, frumos aranjatã
ºi decoratã, într-un adevãrat “pol”
de interes, mulþi dintre locuitorii
comunei dorind sã se numere
printre vizitatori.

Festivitatea de deschidere a
debutat cu o scurtã slujbã de
binecuvântare oficiatã de
protopopul Avrigului, Vasile Gafton
ºi preotul paroh Iridon Dumitru,
dupã care, prof. Anca Georgeta
Bucur, în calitate de gazdã, a fãcut
o scurtã prezentare a evenimentului. Au mai vorbit celor prezenþi,
adresând frumoase cuvinte de
felicitare micilor artiºi ce ºi-au
expus lucrãrile, dar ºi pentru a-ºi
exprima aprecierea faþã de
eforturile depuse de organizatori ºi
gazde, preºedintele Asociaþiei
“Prietenii Avrigului”, Vasile Gafton,
preotul paroh Dumitru Iridon,
primarul comunei Racoviþa, Florina
Peciu Florianu, Maria Grancea,
custodele Muzeului oraºului Avrig,
directorul ªcolii cu clasele I-VIII
Racoviþa, Dorina Mocanu,
directorul ªcolii cu clasele I-VIII
Cârþa, Iuliana Turi, alþi invitaþi.
Dupã acest moment oficial, ce
prezenþi au putut vizita expoziþia
sau au avut prilejul de a discuta cu
o parte dintre creatorii lucrãrilor
expuse, iar la final, au fost serviþi
cu prãjituri ºi sucuri. De
asemenea, gazdele au oferit micilor
artiºti ºi pungi cu divesre cadouri
dulci.
Expoziþia “Din suflet, cu dragoste, Luminã…” a ajuns la
Racoviþa în urma invitaþiei lansatã
de primarul acestei comune,
Florina Peciu Florianu, cu prilejul
vernisajului de la Muzeul din Avrig.

Dupã cele câteva ore în care au
fost “exportate” la Racoviþa, cea
mai mare parte a lucrãrilor au fost
reaºezate pe simezele muzeului
din Avrig, unde vor rãmâne pânã
spre sfârºitul acestei luni. În data
de 23 aprilie, cu prilejul sãrbãtorii
Sfântului Mare Mucenic Gheorghe,
la Avrig, lucrãrile vor fi
binecuvântate de ÎPS dr. Laurenþiu
Streza, Mitropolitul Ardealului ºi
Arhiepiscopul Sibiului.
Evenimentul de la Cãminul
Cultural Racoviþa a fost organizat
cu sprijinul primãriei ºi a ºcolii din

comunã. Primarul comunei
Racoviþa, Florina Peciu Florianu
multumeºte ºi pe aceastã cale, prof.
instructor Anca Bucur, mamei sale,
doamnei Maria Grancea (Muzeul
Avrig), domnului Lucian Gerea,
care a depus un efort considerabil
pentru aranjarea sãlii de expoziþie,
precum ºi tuturor celor ce au
participat la aceastã activitate.
“Mulþumim tuturor ºi aºteptãm sã
mai vernisãm ºi alte expoziþii cu
lucrãrile minunaþilor noºtri copii.”,
a spus, imediat dupã expoziþie,
primarul comunei.

rosu galben albastru negru

Se spune despre icoanã cã
este o adevaratã fereastrã
deschisã spre cer. Când icoana
este rodul muncii ºi imaginaþiei
unui copil talentat, aceasta
devine, în mod automat, ºi o
imagine a sufletului creatorului,
uniunea acestor elemente dând
naºtere unor lucrãri ce nu pot fi
constitui decât o realã bucurie
pentru suflet, inimã, privire ºi
minte. Aceastã bucurie a putut
fi întâlnitã ºi trãitã de cei ce au
participat marþi, în cea de-a treia
zi a sãrbãtorii Paºtelui, la muzeul oraºului Avrig, unde copiii
talentaþi din Cârþa ºi Racoviþa,
membri ai cercurilor de picturã
ºi iconografie din ºcolile generale ale celor douã comune, au
devenit pentru câteva ore participanþi la realizarea expoziþiei
colective „Din suflet, cu
dragoste, Luminã…”.

