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Copiii din RacoviţaRacovi a- locul III la cea de-a treia
ediţie
edi
ie a Concursului „Comorile
Comorile din Ţara
ara Oltului”
Oltului
În zilele de 6 ºi 7 august, în apreopiere de Poiana
Namþului (Zona Turisticã „Valea Avrigului”), s-a
desfãºurat cea de-a treia ediþie a Concursului de
orientare turisticã ºi culturã generalã „Comorile
din Þara Oltului”. Pentru cei mai mulþi dintre copiii
participanþi, concursul a reprezentat cea mai mare
aventurã a vieþii, acest lucru întâmplându-se nu din
cauza vreunei probe mai „trãsnite” pusã la cale de
organizatori, ci a condiþiilor meteorologice extrem
de ciudate ce s-au manifestat în zonã în acest
sfârºit de sãptãmânã.

În tabãrã pe Valea
Avrigului
Locul ales de organizatori
pentru desfășurarea celei de-a
treia ediţii a „Comorilor din Ţara
Oltului” se află la o distanţă de
aproximativ 14 km de Avrig, în Zona
Turistică „Valea Avrigului”, în
imediata apropiere a drumului
judeţean ce duce spre Poiana
Neamţului și râul Avrig.
Imediat după ce au ajuns la
locul de campare, copiii au început

amenajarea corturilor, s-au înălţat
drapelele (drapelul României și
steagul cu însemnele taberei), au
fost amplasate bennerele și
celelalte materiale de promovare a
acţiunii, astfel că totul era pregătit
pentru start.

Acvila micã þipãtoare- o
comoarã a Þãrii Oltului
Ca urmare, s-a trecut la derularea
programului pregătit, iar prima
activitate importantă a fost cea de
prezentare și promovare a unui
proiect ce-și propune protejarea
acvilei ţipătoare mici (aquila
pomarina) în Romania, pasăre ce
reprezintă una dintre comorile Ţării
Oltului. Mihai Proca, ofiţerul de
comunicare al proiectului respectiv,
a prezentat participanţilor la tabără
principalele detalii ale acţiunii
întreprinse, a arătat imagini cu
acvila ţipătoare mică și a explicat
de ce este important ca acest
demers să fie încunumat de
succes. Expunerea fost una deosebit de interactivă, s-au folosit
mijloace moderne de prezentare,
iar la final copiii au putut adresa
întrebări despre proiect, cele mai
inspirate fiind premiate cu tricouri,
afișe sau alte materiale de
promovare a proiectului. Proiectul
“Conservarea acvilei tipătoare mici
în România” este derulat de Agenţia
Regională de Protecţia Mediului
Sibiu alături de partenerii Asociaţia
pentru Protecţia Păsărilor și a
Naturii „Grupul Milvus” și Societatea
Ornitologică Romănă. Proiectul
este finanţat prin componenta
Natură și Biodiversitate a programului LIFE+ al Comisiei Europene
și se va derula pe parcursul a patru
ani, în perioada 2010-2013.

Nu orice gunoi poate fi dat spre
colectare serviciului de salubritate
Conducerea Primăriei comunei
Racoviţa și Consiliul Local al
comunei Racoviţa fac apel către toţi
cetăţenii din Racoviţa și Sebeșu de
Sus de a nu mai da spre colectare
angajaţilor serviciului de salubritate
ce asigură preluarea gunoiului în
comună resturi vegetale (buruieni,
iarbă, crengi de copac, frunze etc),
obiecte de mobilier (paturi, dormeze, scaune, fotolii, dulapuri) sau
aparatură electronică ori electrică
defecte. Materialele enumerate mai
sus nu sunt admise la depozitare la
groapa ecologică de gunoi de la
Cristian, astfel că operatorul de
salubritate nu va mai prelua asemenea gunoaie.

Pentru o mai bună gestionare a
deșeurilor din gospodărie, vă recomandăm să folosiţi resturile vegetale,
rezultate în urma diverselor activităţi
de curăţenie sau amenajare, pentru
producerea de compost, material
extrem de benefic pentru terenurile
agricole.
De asemenea, vă reamintim că
pentru colectarea aparaturii electrocasnice defecte sau a diverselor
deșeuri electrice ori electronice,
periodic se organizează campanii de
colectare speciale.
Așadar, vă rugăm să daţi spre
colectare către serviciul de salubritate
doar gunoiul menajer!!!
Vă mulţumim pentru înţelegere!

rosu galben albastru negru

66 de copii din întreg teritoriul
sibian al Ţării Oltului, băieţi și fete
cu vârsta cuprinsă între 12 și 15
ani (11 echipaje), reprezentanţi ai
localităţilor Arpașu de Jos, Arpașu
de Sus, Cârţa, Cârţișoara, Scoreiu,
Porumbacu de Jos, Avrig, Mârșa,
Racoviţa, Turnu Roșu și Boiţa,
alături de profesori coordonatori
sau însoţitori din rândul comunităţilor pe care le reprezintă, s-au
prezentat vineri, la orele amiezii,
la Biblioteca Orășenească Avrig
(Sala „Pavilion” a Casei de Cultură
Avrig), plini de energie și chef de
competiţie, de dorinţa de a
demonstra că au cea mai bună
condiţie fizică, dar, în același timp,
cunosc mediul, au un simţ al
observaţiei dezvoltat și stăpânesc
cel mai bine cunoștinţele generale (istorie, personlităţi, tradiţii și
obiceiuri, curiozităţi naturale etc)
despre teritoriul de unde provin.
După sosirea tuturor echipajelor
și punerea la punct a câtrorva
chestiuni organizatorice (timp în
care participanţii au reușit să se
cunoscă și să se împrietenească),
s-a făcut deplasarea spre zona
unde urma să fie amejanată
tabără de corturi.

Principalul obiectiv al proiectului
este de a creea conditiile optime
pentru asigurarea stării favorabile
de conservare pentru un procent
semnificativ (22%) din populaţia de

acvila tipătoare mică la nivelul
Uniunii Europene. Semnificatia
proiectului crește dat fiind faptul că
România a fost avertizata de către
Comisia Europeană cu aplicarea

Se modificã declaraþia
privind obligaþiile de platã
la bugetul de stat
În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 538 din 2
august 2010, a fost publicat Ordinul nr. 2.238 pentru
modificarea și completarea Ordinului președintelui
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 101/2008
privind aprobarea modelului și conţinutului formularelor
utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor și
contribuţiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau
reţinere la sursă.
Ordinul nr. 2.238/2010 modifică formularul 100
„Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat”
și instrucţiunile de completare.
Noul model privind declaraţia 100 se utilizează
începând cu obligaţiile de plată cu termen de declarare
25 august 2010. La data intrării în vigoare a Ordinului nr.
2.238/2010, orice dispoziţie contrară se abrogă.

unor sancţiuni extrem de costisitoare, pentru nerespectarea
angajamentelor în domeniul
protecţiei păsărilor.
(continuare în pagina 3)

COMUNICAT DE PRESÃ
PRIMARIA RACOVIŢA, judeţul Sibiu
împreună cu
S.C. HIDROCONSTRUCŢIA S.A.
desfășoară în perioada 25. 08- 27. 08.
2010
ACŢIUNE DE ECOLOGIZARE în locaţia
Valea Moașei.
SCOP:
- eliminarea deșeurilor din zona turistică;
- sensibilizarea cetăţenilor privind bunele
practici de colectare a deșeurilor și comportament în spiritul ecoturistic;
- îmbunătăţirea relaţiilor dintre autoritatea
locală și S.C. Hidroconstrucţia S.A.
PRIMAR,
FLORINA PECIU-FLORIANU
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Informare
cu privire la ºedinþa ordinarã a
Consiliului Local al comunei Racoviþa din
data de 29 iulie 2010
Ședinţa Consiliului Local
a fost convocată de primarul
comunei Racoviţa, Florina
Peciu
Florianu,
prin
Dispoziţia nr. 175/2010. La
ședinţă au participat 10
consilieri locali aleși. A lipsit
doamna consilier Marieta

Zaharie. Ședinţa a fost
condusă de președintele de
ședinţă- consilierul Iosif
Maxim.
Au fost adoptate următoarele hotărâri:
1. Hotărârea nr. 31/2010
privind aprobarea organigra-

mei și statului de func\ii;
2. Hotărârea nr. 32/2010
privind stabilirea veniturilor
potenţiale ce se pot obţine din
valorificarea bunurilor ce
depășesc cantitativ categoriile de bunuri considerate de
strictă necesitate pentru
nevoile unei familii;
3. Hotărârea nr. 33/2010
privind încheierea unui
contract de asociere între
Consiliul Local al comunei
Racoviţa și Asociaţia Sportivă
Racoviţa;
4. Hotărârea nr. 34/2010
privind stabilirea unor măsuri

de scutire a taxei de salubritate la persoane fizice;
5. Hotărârea nr. 35/2010
privind aprobarea unui
^mprumut în baza OG-51/
2010.
Au mai fost prezentate
următoarele documente:
- referatul Întocmit de
doamna primar referitor la
plecarea în Franţa prin
Asociaţia Grupul de Acţiune
Locală “Ţara Oltului” și prin
care solicită decontarea
cheltuielilor- s-a supus la vot
și s-a aprobat decontarea
cheltuielilor de transport și

diurna în Franţa;
- raportul privind activitatea
asistenţilor personali pe
semestrul I 2010;
- cererea SC Stage Perfect
SRL prin care se solicită
închirierea spaţiului de la
subsolul Căminului Culturalnu s-a luat decizia de
închiriere a spaţiului;
- cererea SC PIKO Bello
SRL privind prelungirea contractului de închiriere - s-a
analizat perioada și suma
lunară achitată și s-a aprobat
prelungirea cu un an a contractului, pentru cu aceeași sumă

lunară, respectiv 150 lei;
- cererea de mutare a
barierei din sat la ieșirea din
Sebeșu de Sus- s-a supus
la vot, s-a aprobat cu 10
voturi și s-a dispus mutarea
barierei la Cheișoară;
- cererea domnului Ion
Radu din Sebeșu de Sus, prin
care se solicită un schimb de
teren pe teritoroul comunei
(satul Sebeșu de Sus)deoarece nu este întocmit
ordinul prefectului pentru
pășunea comunală, nu se pot
tranzacţiona terenuri cu diferite
persoane fizice.

Chiar dacă nu reprezintă o
zonă specială din punct de
vedere al dezvoltării apiculturii, Racoviţa este, de sute de
ani, cunoscută și pentru faptul
că aici au existat și din fericire,
mai există, oameni pasionaţi
de albinărit și de celelalte
activităţi ce au legătură cu
acest domeniu (de exemplu:
boștnăritul). Cei mai mulţi
dintre racoviţenii ce au cresut
sau cresc albine, aufăcut sau
fac acest lucru doar din pasiune, ori pentru a-și ajuta
familia, fără a transforma
această ocupaţie într-o superafacere. Totuși, mai nou,
se observă o tendinţă evidentă de dezvoltare a acestei
activităţi. Tocmai de aceea,
sosirea și staţionarea, în
urmă cu câteva săptămâni,
pe teritoriul comunei a unui
apicultor străin cu 210 stupi
(stupină) reprezintă un motiv
serios de panică, deoarece,
în opinia apicultorilor localnici, acest fapt ar putea duce
la ineficienţa derulării în
continuare a acestei activităţi,
apariţia unor boli sau distrugerea reciprocă a stupilor. (În
momentul de faţă, la Racoviţa
există 14-15 crescători de albine, ce deţin în total un

număr de aproximativ 500 de
stupi. Cel mai important apicultor local deţine aproximativ
100 de stupi.)
Situaţia a ajuns și la
urechile autorităţilor administraţiei publice locale, ce,
după efectuarea unor verificări, au considerat că este
bine să medieze această
stare „conflictuală”, astfel
încât interesele localnicilor
ce au această îndeletnicire să
nu aibă de suferit. În acest
sens, marţi, 10 august, la sediul Primăriei comunei Racoviţa a fost programată o
întâlnire a „albinarilor” din
localitate cu musafirii sosiţi cu
stupina tocmai din zona Cisnădioara- Cisnădie, pentru a
fi lămurite măcar o parte din
aspectele legate de acestă
situaţie. La întâlnire au participat și reprezentanţii administraţiei publice locale,
precum și diverși alţi invitaţi.
În urmă cu doar câteva săptămâni, apicultorul din Cisnădie (Ioan Guist) a adus și
depozitat la Racoviţa, într-una
din halele dezafectate ce au
aparţinut unei foste ferme de
porci din apropierea localităţii, o stupină cu 210 stupi
(familii de albine). Domnia sa

susţine că motivul pentru care
a venit cu stupina în zonă ţine
doar de colectarea de polen
și întreţinerea stupilor, acesta
nefiind interesat de zonă pentru culesul de nectar și producţie. Mai mult, apicultorul
din Cisnădie susţine că tot
ceea ce a făcut este perfect
legal și că „nimeni și nimic
nu mă poate îngrădi legal să
desfășor o activitate economică, oriunde în România”.
Pe de altă parte, apicultorii
localnici consideră că, înainte de a sosi în zonă, musafirul
din Cisnădie ar fi trebuit să
anunţe sau măcar să ceară
un acord de principiu din partea autorităţilor și a celor ce
desfășoară aici o activitate
similară, pentru a nu intra în
niciun fel de conflicte cu
aceștia, dar și din respect
pentru legea nescrisă a bunei înţelegeri și vecinătăţi. De
asemenea, racoviţenii mai
consideră că prezenţa în
teritoriu a celor 210 stupi duce la o supraîncărcare a fondului melifer existent deoarece aici nu este o zonă unde
să existe și alte surse de
cules importante din punct
de vedere apicol și nici un
teritoriu de interes pastoral

deosebit.
Discuţiile, disputele și
„înţepăturile” dintre cele două
tabere au durat aprope două
ore, argumentele pro și contra, susţinute de fiecare
participant, au fost destul de
puternice, printre concluziile
trase la final fiind și aceea că
actuala lege a apiculturii nu
are prevederi prea clare și
stricte în privinţa reglementării unei asemenea situaţii.
În plus, se pare că nici autorităţile administraţie publice
locale nu prea dispun de
putere și pârghii pentru a remedia o problemă de acest
fel. Totuși, reprezentanţii
Primăriei vor solicita Comisiei
Judeţene de Bază Meliferă
Sibiu un punct de vedere
asupra acestei situaţii, pentru
a se verifica dacă zona comunei dispune de o cantitate
suficient de mare de bază meliferă pentru a face faţă
numărului de familii de albine existent în prezent. De asemenea, cu prilejul unei viitoare ședinţe a Consiliului Local
Racoviţa, va fi supus atenţiei
un proiect de hotărâre menit
să acorde un plus de protecţie localnicilor crescători de
albine, producătorilor tradiţio-

nali și păstrătorilor obiceiurilor
și îndeletnicirilor străvechi ce
au legătură cu albinăritul.
Din punctul de vedere exprimat la final de reprezentantul
apicultorilor localnici, am
reţinut că aceștia nu își doresc
stupi (stupine) străini pe raza
comunei care să le pericliteze
producţia de miere și alte
produse apicole, dar care lear putea pune în pericol și
familiile de albine. Localnicii
au mai concluzionat că, din
punct de vedere moral, nu au
nici o problemă cu cel din
Cisnădie, doresc să se
înţeleagă, sunt de acord ca
acesta să rămână cu stupii

pe teritoriul comunei în afara
perioadei de producţie și
doar pentru întreţinerea
stupilor și alte activităţi mai
puţin importante.
Ioan GUIST, apicultorul din
Cisnădie, a dat asigurări
tuturor că nu va cantona cu
stupina în zonă în perioada de
producţie, nu este interesat de
acest aspect și că staţionarea
sa aici este una temporară, în
primăvară urmând să plece
în pastoral, spre zona Dobrogei. Totuși, domnia sa nu
a exclus posibilitatea ca,
periodic, să mai fie prezent cu
stupina prin zonă, pentru
intervale scurte de timp.

ţean APIA Sibiu (str. Someșului Ajutoare de Stat și Măsuri de
nr. 49) până la 31 august a.c. Piaţă, din cadrul Centrului
Producătorii sibieni de lapte de Judeţean APIA Sibiu.
vacă neînregistraţi pot depune
Acte necesare
 Termen de depunere a cererilor la Centrul Judeţean APIA Sibiu – 30 august 2010  cerere la APIA Sibiu cu obligaţia
Pentru a beneficia de ajutorul
Cererile pot fi depuse și de persoanele fizice neautorizate dacă se înregistrează la de a se autoriza și a depune
Oficiul Registrului Comerţului Sibiu până în 25 octombrie 2010  De acest ajutor financiar copia certificatului de înregis- de 100 de euro, fiecare solicitant
beneficiază doar crescătorii de vaci de lapte din 25 de comune defavorizate din judeţ  trare la Oficiul Registrului trebuie să depună cererea afeComerţului Sibiu până la data rentă exploataţiei sale la Centrul
Judeţean APIA Sibiu însoţită de
Potrivit prevederilor HG 755/ bieni de lapte trebuie să înde- Naţional de Dezvoltare Rurală de 25 octombrie a.c.
21 iulie 2010, din acest an cres- plinească mai multe condiţii: să (PNDR) în judeţul Sibiu sunt
"Ajutorul specific se acordă următoarele documente: copie
cătorii de vaci de lapte, persoane deţină cotă de lapte pentru livrări declarate zone defavorizate 25 pentru un efectiv cuprins între 2 după certificatul de înregistrare
juridice și/sau persoane fizice și/sau vânzări directe; efectivul de localităţi: Arpașu de Jos, Aţel, și maximum 15 capete vaci de de la ORC Sibiu sau după certifiautorizate, întreprinderi indivi- de vaci de lapte pentru care Avrig, Biertan, Boiţa, Cârţișoara, lapte. Cuantumul ajutorului catul de înregistrare fiscală,
duale sau familiale constituite solicită ajutor financiar să fie Cisnădie, Cristian, Gura Râului, financiar pe cap de vacă de lapte după caz; copie de pe pașaporpotrivit OUG 44/2008 pot be- înscris în Registrul Naţional al Hoghilag, Jina, Laslea, Orlat, este de cel mult 100 euro/cap tul fiecărei vaci de lapte, emis
neficia de un ajutor financiar Exploataţiilor și să fie menţinut Poiana Sibiului, Poplaca, Po- de vacă și se calculează după de ANSVA Sibiu; copie docueuropean de 100 euro pe cap în exploataţie pe perioada rumbacu de Jos, Racoviţa, Râu finalizarea verificărilor, prin ra- ment coordonate bancar.
Valoarea ajutorului financiar
de vacă de lapte, acordat din derulării schemei.
Sadului, Rășinari, Sadu, Săliște, portarea numărului de animale
Fondul European de Garantare
Precizăm că exploataţiile de Tălmaciu, Tilișca, Turnu Roșu eligibile la plafonul de european se calculează anual
Agricolă (FEGA).
vaci cu lapte trebuie să fie și Valea Viilor. Solicitanţii trebuie 22.447.205 euro, aferent acestei în lei, la cursul euro/leu stabilit
Pentru a beneficia de acest localizate în zonele defavorizate. să depună cererea aferentă fie- noi forme de sprijin" - declară de Banca Centrală Europeană
sprijin financiar producătorii si- Conform Anexei 4A din Proramul cărei exploataţii la Centrul Jude- Carmen Dordea, șef Serviciu la ultima cotaţie a lunii septem-

brie, care este publicat în Jurnalul European al Uniunii Europene.
Plăţile pentru acest ajutor
specific se efectuează începând
cu data de 1 decembrie a fiecărui an, până la sfârșitul primului
trimestru al anului următor.
Centrul Judeţean APIA Sibiu
va efectua până la data de 25
octombrie a fiecărui an un
control la faţa locului la 5% din
totalul beneficiarilor care depun
cerere pentru acordarea acestui
ajutor financiar.
Nerespectarea condiţiilor de
eligibilitate prevăzute pentru
acordarea ajutorului specific
poate atrage, după caz, reducerea/excluderea de la plată,
respectiv penalităţi/sancţiuni
multianuale pentru cei în
cauză.

100 euro – ajutor european pentru fiecare vacã

Oaspeþi francezi la ºedinþa Asociaþiei „Þara Oltului”

Evaluarea modului în care se
lucrează la elaborarea strategiei teritoriului și a dosarului de
candidatură pentru aceditarea
oficială a Grupului de Acţiune
Locală „Ţara Oltului” și pregătirea ultimelor detalii referitoare la componenţa delegaţiei
teritoriului din sudul judeţului
Sibiu, ce va participa în toamna
acestui an la o vizită-schimb de
experienţă în regiunea Saint
Brieuc (Bretania- Franţa), acţiu-

ne cuprinsă în calendarul proiectului româno-francez „Culturile alimentare și energetice”
(finanţat prin Programul European LEADER), au reprezentat
cele mai importante puncte
aflate pe agenda ședinţei de
lucru a Asociaţiei Grupul de
Acţiune Locală (GAL) „Ţara
Oltului”, desfășurată miercuri,
28 iulie, la Biblioteca Orășenescă Avrig. La întâlnire au
participat primarii localităţilor

Avrig, Cârţișoara, Cârţa, Porumbacu de Jos, Racoviţa și Turnu
Roșu, oameni de afaceri, persoane fizice membri ai GAL,
precum și reprezentantul GAL
Pays Sud de Saint Brieuc
(Franţa), Thibault Guignard,
director al Programului Leader
din regiune, alături de trei tineri
stagiari francezi, prezenţi în
judeţul Sibiu pentru o cercetare
a teritoriului în ceea ce privește
dezvoltarea rurală.
Cu acest prilej, s-a stabilit ca
delegaţia Ţării Oltului, ce în
prima jumătate a lunii septembrie va face deplasarea în Bretania, să fie compusă din cei
opt primari (sau reprezentanţii
acestora) ai localităţilor membre în GAL, împreună cu câţiva
reprezentanţi ai agricultorilor
(cultivatori de cartofi, crescători
de animale etc) din regiune.
Conform celor spuse de Thibault Guignard, cel ce se va

ocupa de programul vizitei pre- portante priorităţi ale momen- ca fiecare membru al structurii
gătit pentru delegaţia sibiană, tului, astfel încât doasarul de să-și achite cotizaţia stabilită,
în cele câteva zile cât va dura candidatură să fie complet și cât aceasta fiind o condiţie obliaceastă deplasare vor avea loc mai complex până la începutul gatorie pentru ca toate activiîntâlniri comune ale reprezen- lunii septembrie a acestui an.
tăţile programate în viitor să
tanţilor celor două structuri GAL,
Tot cu acest prilej, s-a făcut o poată fi duse la îndeplinire.
se vor desfășura vizite la divesre prezentare a principalelor proNu a lipsit nici punctul DIferme și exploataţii agricole, se iecte și acţiuni pe care GAL le VERSE, participanţii discutând
va vizita cea mai importantă in- va organiza, sau în care va fi despre chestiuni legate de
stituţie de învăţământ liceal din implicat, în perioada urmă- modalităţile de promovare a
domeniul agricol ce funcţio- toare. La acest punct al ordinii teritoriului, posibile proiecte
nează în acea regiune a Fran- de zi, s-a accentuat necesitatea turistice etc.
ţei, vor fi prezentate mai multe
obiective realizate prin diverse
proiecte LEADER, va fi vizitat
târgul cu specific agricol de la
Rennes, cea mai mare expoDe câteva săptămâni, au început demersurile pentru
ziţie de acest fel din Bretania etc. înfiinţarea Asociaţiei Sportive Racoviţa. Persoanele
În ceea ce privește stadiul interesate să fie membri al acestei asociaţii și să participe
elaborării strategiei teritoriului
și a completării dosarului de la diversele chestiuni organizatorice ale acesteia, se pot
candidaturi pentru acreditare a adresa pentru detalii la domunul Nicolae Balea (Registrul
GAL „Ţara Oltului”, s-au pre- Agricol- Primăria comunei Racoviţa) sau la domnul Lucian
zentat etapele parcurse, capito- Gerea (Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţălele deja încheiate și au fost Primăria comunei Racoviţa).
trecute în revistă cele mai im-

Asociaþia Sportivã Racoviþa
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Copiii din Racoviþa - locul III la cea de-a treia
ediþie a Concursului „Comorile din Þara Oltului”
Pregãtiri pentru
concurs
După ce au servit masa de
seară, participanţii la tabără
au avut o ședinţă organizatorică, în cadrul căreia responsabilii acţiunii au prezentat principalele reguli ale
concursului și programul celei
de-a doua zi. De asemenea,
fiecare participant a primit
tricoul ofcial al taberei și prin
tragere la sorţi, s-au stabilit
culorile distincte purtate de
membrii echipelor (au fost
înmânate eșarfe de diferite
culori, fiecare echipaj fiind
astfel diferenţiat). Când a sosit
ora stingerii, nimic nu
prevestea că lucrurile vor lua
o întorsătură aparte, fiecare
având în gând doar concursul
din ziua următoare.

Din cauza ploii
deosebit de
abundente,
sâmbãtã noaptea
s-a decis
evacuarea taberei
de corturi
N-a fost însă să fie așa pentru că, cu doar câteva minute
înainte de miezul nopţii, pe
Valea Avrigului s-a declanșat
un mic potop. La început tunete puternice au stricat liniștea nopţii, fulgerele parcă
vroiau să muște din pământ,
și în scurt timp și-a făcut apariţia o ploaie extrem de violentă. Deoarece situaţia nu era
deloc una prea optimistă,
organizatorii au luat decizia
de a evacua tabără, copiii fiind
transportaţi către cabanele,
casele de vacanţă sau pensiunile din zonă, sau către
Sala „Pavilion” a Casei de Cultură Avrig. Nimeni nu a avut
de suferit, toţi participanţii au
trecut cu bine peste această
adevărată demonstraţie de
forţă dată de natură, dar

conducătorii echipajelor din
Arpașu de Jos, Arpașu de Sus
și Cârţișoara au decis să plece
cu copiii spre case și ca urmare,
să abandoneze concursul.

„Comorile din Þara
Oltului” trebuie sã
continue...
După o noapte agitată, participanţii s-au reunit sâmbătă
dimineaţa la aceeași Sală
„Pavilion”, unde s-a servit micul
dejun. A urmat o scurtă ședinţă
a organizatorilor, în urma căreia s-a luat decizia că activităţile cele de-a treia ediţii a
concursului trebuie să se
desfășoare în continuare, dar
având în vedere probabilitatea
destul de mare ca evenimente
similare să se mai producă, să
fie mai comprimate, astfel
încât programul să se încheie
sâmbătă, nu duminică, după
cum a fost prevăzut iniţial. De
asemenea, s-a renunţat la
proba de orientare sportivă în
teren, la demostraţia de prim
ajutor în caz de accidentare pe
munte sau cu prilejul unor
drumeţii în natură și din păcate,
la focul de tabără.

Înapoi în tabarã ºi
START pentru
concurs
Apoi, paricipanţii s-au întors
spre locul taberei și după rezolvarea unor chestiuni organizatorice și îndepărtarea urmelor lăsate de ploaia din
noaptea precedentă, s-a dat
startul concursului propriu zis.
Fiecare echipaj a avut de
parcurs același traseu (tabărăPoiana Neamţului spre Cabana Bârcaciu și retur), pe lângă
obţinerea unui timp cât mai
scurt copiii fiind nevoiţi să observe cu atenţie diverse lucruri
de pe traseu, astfel încât să
poată răspunde la un chestionar ce le-a fost înmânat la
întoarcerea în tabără. Startul în
concurs a fost dat individual,
echipajele plecând unul după
celălalt, la un interval de cinci
minute.

Alte probe ce au contat pentru stabilirea ierarhiei finale au
fost cele de cunoștinţe despre
teritoriul Ţării Oltului și „harta
mută” (fiecare a trebuit să identifice anumite locuri marcate
pe o hartă a zonei Ţării Oltului,
folosindu-se doar de anumite
indicii).
Tot în tabăra de pe Valea
Avrigului s-a desfășurat și
proba culturală a concursului,
copiii demonstrând că pot și și
buni actori, dansatori sau soliști
de muzică populară. Aplauzele
spectatorilor au răsplătit strădaniile fiecărui echipaj, chiar
dacă reprize scurte de ploaie
au încercat să strice această
parte a programului.

„Lada de zestre” a
fost câºtigatã de
copiii din Scoreiu
În jurul orei 17, bagajele au
fost încărcate în mașini, au fost
strânse ultimele corturi și toţi
participanţii au coborât spre
Avrig, la Sala „Pavilion”, pentru
ultima parte a „Comorilor din
Ţara Oltului”.
După toate peripeţiile prin
care au trecut, pentru copii cel
mai așteptat moment a fost cel
al anunţării câștigătorilor
concursului. Festivitatea de
premiere a fost organizată cu
respectarea tuturor relulilor
unui asemenea moment, tensiunea așteptîrii rezultatului și
emoţiile putând fi citite pe
feţele tuturor. Cele mai bune
echipaje ce au participat la
ediţia din acest an a
concursului au fost formate din
copiii de la RACOVIŢA (locul
III- 25 puncte), PORUMBACU
DE JOS (locul II- 27 puncte) și
SCOREIU (locul I- 28 puncte).
Toţi copiii participanţi a primit
diplome, în plus câștigătorii
primind premii în produse de
turism (rtucsaci, saci de dormit)
și medalii. De asemenea,
echipajul de la SCOREIU a
primit trofeul ediţiei din acest
an și „lada de zestre” a
concursului, locul în care,
conform regulamentului, se
vor păstra toate documentele
importante ale acestul proiect.

Caii ºi porcii, la control!
Inspectorii sanitar–veterinari au dat amenzi în valoare de zeci de mii de lei proprietarilor
de cai și porci, pentru nerespectarea legislaţiei în vigoare
Peste 40 de exploataţii ale
gospodăriilor populaţiei cu
cabaline reacţionate pozitiv la
testul pentru anemia infecţioasă ecvină, 27 exploataţii individuale cu efective mai mari de
porcine, și 4 târguri de animale
au fost luate la control de
inspectorii sanitar-veterinari
de-a lungul lunii august.
Direcţia Sanitară Veterinară
și pentru Siguranţa Alimentelor

Sibiu, prin Biroul de monitorizarea bolilor la animale și
Serviciul de inspecţii și control
a organizat acţiuni de control
care au vizat modul cum se
aplică și se respectă legislaţia
privind asanarea focarelor de
anemie Infecţioasă Ecvină,
precum și prevenirea pestei
porcine clasice, în exploataţiile
de la gospodăriile populaţiei.
Acţiunea DSVSA are motivaţii

din punct de vedere strategic,
de ordin veterinar și de ordin
zootehnic, asigurând o supraveghere și control privind
mișcarea internă și internaţională a animalelor, activitatea
de supraveghere a exploataţiilor de animale, controlul și
profilaxia bolilor transmisibile
la animale, dar și sistemul de
despăgubiri pentru animalele
eliminate în scopul lichidării

Programul serii de sâmbătă
a mai cuprins diverse momente de animaţie și masa de
seară.

ªi-au dat mâna
pentru organizarea
acestei ediþii
Așa s-a încheiat ediţia a III-a
a concursului „Comorile din
Ţara Oltului”, cel mai important
unor focare de boli transmisibile.

Amenzi de zeci
de mii de lei
DSVSA
Sibiu,
prin
personalul de specialitate de
la nivel judeţean și de la unităţile teritoriale, a atenţionat
permanent crescătorii de animale despre obligaţiile ce le
revin pentru prevenirea și
combaterea bolilor transmisibile, prin difuzarea de materiale informative, prin adrese
și comunicate în mass-media
locală, însă în urma controa-

proiect de tip LEADER dedicat
copiilor din zona de sud a
judeţului. Organizatorul principal al concursului este Asociaţia Grupul de Acţiune
Locală „Ţara Oltului”, pentru
această ediţie un efort organizatoric considerabil fiind
depus de Primăria și Consiliul
Local al orașului Avrig, Asociaţia
„Prietenii Avrigului” (voluntarii
acestui organism, în frunte cu
bucătarul șef Eleonora

Păștină, s-au ocupat de asigurarea mesei pentru toţi
participanţii), Asociaţia de
Prietenie „Ille et Vilaine- Sibiu”
și Clubul de Turism Montan
„Amicii Munţilor” Sibiu. De
asemenea, organizatorii s-au
bucurat de sprijinul medicului
Claudia Kulcsar, ce a vegheat
la starea de sănătate a copiilor,
a Poliţiei orașului Avrig și a
părinţilor mai multor copii
participanţi la concurs.

lelor efectuate s-a constatat că
unii proprietari de animale
încalcă legislaţia. Unii refuză
să elimine cabalinele anemopozitive la data stabilită de
autoritatea veterinară, alţii
comercializează porci în alte
condiţii decât cele stabilite prin
legislaţia în vigoare. De asemenea, proprietarii nu se
respectă obligaţia prin care
trebuie să anunţe medicul
veterinar despre orice eveniment referitor la animalele
din exploataţia proprie (fătări,
cumpărări, vânzări sau mortalităţi) Pentru aceste abateri de
la legislaţie au fost amendaţi
22 de crescători de animale

cu suma de 42.400 lei, din care
20 de proprietari de cabaline
și doi proprietari de porcine.
Specialiștii DSVSA anunţă că
nerespectarea legislaţiei privind asigurarea statusului de
sănătate la animale se sancţionează comform H G 984/
2005 modificat cu HG 679/
2008, contravenţional. Astfel,
pentru neprezentarea animalelor și a păsărilor la acţiunile
sanitare veterinare obligatorii, se dă amendă cuprinsă
între 400 și 800 lei, pentru
mișcarea animalelor fără aviz
și documente sanitare
veterinare, amenda este între
1.000 și 5.000 lei.

Pot primi fonduri nerambursabile locuitorii judeţului
Sibiu care au domiciliul aici,
sunt proprietari/coproprietari ai
imobilului pe/în care se implementează proiectul, imobilul
trebuie să nu facă obiectul unui
litigiu în curs de soluţionare la
instanţele judecătorești, vreunei revendicări potrivit unei legi
speciale sau dreptului comun,
unei proceduri de expropriere
pentru cauză de utilitate publică, cei care nu au obligaţii
restante la bugetul de stat, bugete locale, conform legislaţiei
naţionale în vigoare și cei care

în activitatea desfășurată
anterior începerii proiectului nu
au încălcat dispoziţiile legale
privind protecţia mediului și nu
sponsorizează activităţi cu efect
negativ asupra mediului.
Cei care sunt interesaţi să
aplice în cadrul Programului,
pot consulta ghidul de finanţare, publicat în Monitorul
Oficial al României, partea I,
nr. 409/18.06.2010 și disponibil pe pagina web a
Administraţiei
Fondului
pentru Mediu:
(http://www.afm.ro/
program_casa_verde.php).

A început Programul „Casa Verde”
* Primii care își depun dosarele au șanse mai mari să primească banii * judeţul Sibiu are
alocaţi pentru acest program peste 2,1 milioane lei * subvenţiile care se acordă sunt de până
la 6.000 lei pentru instalarea panourilor solare, până la 8.000 lei pentru instalarea pompelor
de căldură, până la 6.000 lei pentru instalaţie de producere a energiei termice pe bază de
peleţi, brichete, tocătură lemnoasă, precum și orice fel de resturi și deșeuri vegetale, agricole,
forestiere, silvice * programul este destinat exclusiv persoanelor fizice *
Programul "Casa Verde"
este disponibil de câteva săptămâni, iar sibienii care vor să
își modifice sau să își înlocuiască sistemele de încălzire
cu unele ecologice pot să
depună dosarele de finanţare
nerambursabilă la Agenţia
Judeţeană de Mediu. Judeţul
Sibiu are alocată pentru acest

program suma de peste 2,1
milioane lei.
Practic, prin acest program,
persoanele fizice pot primi până
la 6.000 lei pentru instalarea
panourilor solare; până la
8.000 lei pentru instalarea
pompelor de căldură; până la
6.000 lei pentru instalaţie de
producere a energiei termice

pe bază de peleţi, brichete,
tocătură lemnoasă, precum și
orice fel de resturi și deșeuri
vegetale, agricole, forestiere,
silvice.
Scopul acestui program este
îmbunătăţirea calităţii aerului,
apei și solului prin reducerea
gradului de poluare cauzată de
arderea lemnului și a combus-

tibililor fosili utilizaţi pentru producerea energiei termice folosite pentru încălzire și obţinerea
de apă caldă menajeră.
Prin finanţarea nerambursabilă din Fondul pentru mediu
a proiectelor privind instalarea
sistemelor de încălzire care
utilizează energie regenerabilă,
inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de
încălzire, se încurajează utilizarea sistemelor care folosesc
sursele de energie regenerabilă, nepoluante, se arată întrun comunicat al Ministerului
Mediului.
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La Racoviţa,
Racovi a, înn lumea satului de altădat
alt dată
încheiat cu o vizită în casa uneia
dintre veteranele satului. Maria
Murărescu, 92 de ani, a imprimat unei încăperi aerul caselor
tradiţionale de altă dată mobilând-o cu pat bătrânesc, laviţe,
lăzi de zestre, și decorând-o cu
farfurii pictate, ștergare la icoane,
covoare ţesute, păretare și
fotografii de la 1920.
Proiectul „Cercetare etnologică pe Ţara Oltului” a fost demarat de către referenţi ai Centrului Judeţean pentru Conservarea și Promovarea Culturii
Tradiţionale „Cindrelul-Junii”
Sibiu în luna mai și se va încheia
în luna noiembrie a.c. Conservarea și salvgardarea elementelor de patrimoniu tradiţional
material și imaterial din Ţara
Oltului, precum și realizarea
unei baze de date care să cuprindă informaţii de natură folclorică, etnografică, muzicală și
coregrafică – sunt obiectivele
urmărite în cadrul acestui proiect. Cercetările acoperă localităţi
precum Arpașu de Jos,Arpașu de
Sus, Porumbacu de Jos, Porumbacu de Sus, Cârţa, Cârţișoara,
Scorei, Sărata, Racoviţa, Sebeșu
de Jos, Sebeșu de Sus, Turnu
Roșu, Săcădate, Bradu, Colun,
Glâmboaca, Nou Român.
Echipa de cercetare a
Centrului Judeţean pentru
Conservarea și Promovarea
Culturii Tradiţionale
„Cindrelul-Junii” Sibiu

Strigãturi de nuntã ºi joc din Racoviþa
Soacră mică fii voioasă
Că ţi-o vint fată frumoasă,
O fată cu păru creţ,
S-a măritat fără preţ.
Hai nună să ne tocmim,
Că-ţi dau un butoi de ghin
Și strugurii dintr-o mie,
Numa dă-mi pe nunu mie.
Mire, mire, dragu meu,
Place-mi mie târgu tău;
Că nu știu ce-ai cheltuit
Da-mi place ce-ai târguit.

Că nu știu cât te-o costat,
Da-mi place ce-ai
cumpărat.
Ţi-ai luat floarea florilor,
Drăguţa ficiorilor.
Soacră mare, soacră
mare,
Ţi-o poruncit cuscră-ta
Să grijești pe noru-ta:
N-ar strica s-o pui în cui,
O vorbă bună să-i spui.
Io zic s-o pui în fereastră,
O floare fumoasă-n casă.

Că-i minte cochilărească,
Nu poate să nu greșească.
Ieși afară soacră mare
Că-ţi vine ficioru iară,
Da nu vine sângurel
Că-i ș-o floare cu el.
Ia-o-n braţe ș–o sărută,
Că toată lumea să uită,
Să uită la dumneata
Cum săruţi pe noru-ta.
Știi tu, bade, știi tu, știi,
Când eram noi doi copii

Ne iubeam pe pajiște
Și vorbeam de dragoste;
Și mergeam pe arătură
Și vorbeam gură la gură.
Bine-i stă mândrii gătată
Tot cu hainele din șatră,
Dar mai bine i-ar ședea
Dacă și le-ar face ea.
Fata mândră joacă bine
Și mă-nvaţă și pe mine,
Fata mândră joacă rău
Și strâcă și rostu meu.

aprobării de către PAID a pro- mare parte a proprietarilor de
punerii de despăgubire făcute locuinţe vor fi puși în situaţia de
de societatea de asigurare, a contracta și o altă asigurare,
dacă vor să acopere o eventuală
spun asiguratorii.
daună totală. Atenţie, valoarea
încheie
asigurarea
și
actul
de
poliţa
obligatorie
are
ca
scop
Un
sfert
din
locuinţe,
 Asigurarea obligatorie trebuie sã fie încheiatã ºi de
obligatorie nu se scade din
protejarea împotriva dezastrelor proprietate al locuinţei, sau duprotejate prin asigurare
suma totală", adaugă oficialii
cãtre cei care deþin o asigurare facultativã  Poliþa
naturale, adică suntem acoperiţi pă caz certificatul de moștenitor
PAID a fost înfiinţat în toamna PAID.
doar dacă are loc un cutremur, sau de succesiune. Nu este anului trecut de 13 companii de
maximã acoperã doar 3 riscuri: cutremur, inundaþii,
Un studiu GFK arată că cel
o inundaţie sau dacă sunt alu- neapărat necesară încheierea asigurări: Groupama Asigurari,
alunecãri de teren, nu ºi un posibil incendiu sau o
nec[ri de teren. Daca pagubele personală de către proprietar a Astra Asigurari, Platinum Asi- puţin 1 din 3 români ar opta și
explozie 
survin în urma unor incendii, acestei poliţe. Spre exemplu, și gurari, Uniqa Asigurari, Generali pentru o asigurare facultativă, în
vreme ce 40% dintre români
Din 15 iulie, suntem obligaţi cărămidă arsă sau din orice alte furtuni puternice, explozii, căderi copiii pot face acest lucru în Asigur[ri, Ardaf, EuroIns, cred că obligativitatea asigurării
să avem o asigurare de locuinţă. materiale rezultate în urma unui de corpuri, furt, etc. asiguraţii nu numele părinţilor lor, spun Carpatica Asig, Grawe Rom]- locuinţei e o măsură potrivită.
vor fi primi niciun fel de des- asiguratorii.
Doar 6 luni este termenul până tratament termic sau chimic.
nia, Credit Europe Asigur[ri,
Legea privind asigurarea
Clienţii au la dispoziţie 6 luni ABC Asigur[ri, Certasig si City
la care trebuie să ne asifurăm
Pentru clădirile care se înca- păgubiri. De asemenea, buobligatorie
a locuinţelor a fost
casele. După această dată, drează în tipul B de construcţie, nurile care se afla în locuinţă nu pentru a încheia o astfel de Insurance. Statisticile arată că în adoptată în noiembrie 2008, dar
riscăm amenzi între 100 și 500 suma maximă acoperită în caz sunt acoperite prin intermediul asigurare, începând cu data de România exista 8,3 milioane de aplicarea ei a fost întârziată
15 iulie 2010. Aceasta este pe- locuinţe proprietate personală,
lei. Un lucru care pare, însă, de de daună este de numai 10.000 acestei asigurări.
rioada de graţie în care nu se 4,5 milioane în mediul urban și printre altele de crearea bazei
neînţeles, este obligaţia înche- euro. Din această categorie fac
13 societăţi de asigurare
de date cu locuinţele din
aplică nicio penalizare. Asigu- 3,8 milioane în mediul rural.
ierii unei poliţe obligatorii și a parte construcţiile cu pereţi
România și stabilirea regulilor
Avem la dispoziţie 13 societăţi
celor care au o asigurare facul- exteriori din cărămidă nearsă de asigurare pentru a încheia rarea intră în vigoare la ora
La data de 30 iunie 2010, contractului de reasigurare, fără
00.00
a
zilei
următoare
celei
în
tativă. Acest lucru se va face sau din orice alte materiale poliţa obligatorie: ABC Asigurari,
conform datelor centralizate de de care nu se pot vinde poliţele.
numai după ce expiră optionala. nesupuse unui tratament termic Ardaf, Astra, Carpatica Asig, care s-a plătit prima obligatorie Comisia de Supraveghere a
Obligatoriu peste facultativ
sau chimic, cum sunt așa-zisele Certasig, City Insurance, Credit de 10, respectiv 20 euro. La Asigurarilor (CSA), erau în viMaxim 20.000 euro
reînnoire, dacă plata primei se goare peste 2 milioane de conCei
care deţin în prezent o pocase
de
chirpici.
asiguraţi
Europe, Euroins, Generali,
Tariful perceput de asiguratori Grawe, Groupama, Uniqa si face anticipat, poliţa se prelun- tracte de asigurare facultativă a liţă de asigurare facultativă vor
Suma maximă care poate fi este stabilit prin lege și se ridică
gește automat.
locuinţelor, cifră care arată că trebui să încheie una obligatorie,
asigurată este destul de redusă, la 20 euro pe an în cazul Platinum. Acestea sunt acţionari
Potrivit legii, în cazul per- doar 24% din totalul locuinţelor în decurs de un an de la aplicare,
ai
Pool-ului
de
Asigurare
împode 20.000 euro, mult sub suma locuinţelor de tip A, respectiv de
soanelor fizice care beneficiază din România, inventariate de însă numai după ce expiră cea
reală cu care au fost achizi- 10 euro pentru a doua variantă. triva Dezastrelor Naturale (PAID), de ajutor social, prima obli- Institutul Naţional de Statistică, opţională. Poliţa trebuie încheţionate cele mai multe locuinţe Primele de asigurare se plătesc compania care va emite poliţele gatorie se suportă din bugetele sunt protejate prin asigurare.
iată în termen de 5 zile de la
de asigurare. Aceasta se poate locale.
și mult sub valoarea de piaţă integral.
Potrivit legii, toate locuinţele expirarea celei facultative. Aceîncheia
fie
la
sediul
asigurachiar și în perioadă de criză.
În caz de daună, despăgu3 riscuri sunt acoperite
torului, fie la domiciliul clienţilor. birea este plătită de către PAID, din România vor fi asigurate, lași raţionament este valabil și
20.000 este suma maximă
Atunci când încheiem o asi- din sumele virate de către so- inclusiv cele aflate în patrimoniul pentru o asigurare facultativă de
acoperită pentru locuinţele de
În momentul în care veţi înstatului (clădirile de protocol, imobil încheiată la un credit. Există,
tip A, cu o structură de rezistenţă cheia asigurarea obligatorie gurare obligatorie trebuie să cietatea la care este încheiată sediile Poștei, etc.) și locuinţele totuși, posibilitatea ca persoanele
avem
asupra
noastră
cartea
de
din beton armat, metal ori lemn trebuie să știţi că nu aveţi toate
poliţa. Sumele sunt plătite în private care au deja o asigurare care deţin o asigurare opţională
sau cu pereţi exteriori din piatră, riscurile asigurate. Pentru că identitate a persoanei care decurs de 10-15 zile de la data facultativă. Excepţie de la regulă să primească acasă, după
vizează doar locuinţele „cu bu- terminarea perioadei de graţie de
lină", adică cele cu risc seismic 6 luni, o notificare prin care s-ar
ridicat, care vor fi asigurate doar putea acorda o amendă pentru
faptul că nu s-a încheiat încă o
în urma reconsolidării.
Reprezentanţii PAID spun că asigurare obligatorie. În această
pentru persoanele asistate so- situaţie, persoana respectivă
Continuăm și în acest 168), Filofteia Căbunea (nr.
cial, care nu își pot permite plata trebuie să se prezinte la primăria
număr al publicaţiei „Jurnalul 172), Ioan Popa (nr. 185), Iosif
care a emis acea notificare,
primei, va contribui statul.
de Racoviţa”, publicarea nu- Limbășan (nr. 301), Maria
"Dacă un proprietar refuză să pentru a face dovada deţinerii încă
melor tuturor cetăţenilor co- Balea (nr. 305), Silvia Barbu
își asigure locuinţa, va fi sanc- a unei poliţe facultative valabile.
munei, născuţi între anii 1940- (nr. 311), Atanasie Vasiu (nr.
ţionat
cu amendă între 100 și Reprezentanţii Pool-ului reco1950, ce își aniversează ziua de 322), Maria Gabor (nr. 343),
500
de
lei, adică oricum mai mandă de pe acum ca cei asinaștere în cursul acestei luni. Valeriu Doican (nr. 401), Lucica
mult decât valoarea primei. Cum guraţi să trimită încă de pe acum
Aceasta rubrica este realizata Lazea (nr. 441), Cornelia Balea
asigurarea obligatorie acoperă la primărie o copie după asigucu sprijinul consilierului local (nr. 477), Aurel Limbășan (nr.
maximum 20.000 de euro, o rarea deţinută.
Ana Maerean, ce s-a ocupat de 479), Maria Păcurar (nr. 504),
colectarea datelor.
Maria Gabor (nr. 545), Ioan
Gheorghică (nr. 556).
RACOVIŢA
Ana Raţiu (nr. 24), Nicolae
SEBEȘU DE SUS
Balea (nr. 34), Alexandrina
Maria Ritivoiu (nr. 58),
Membrii Consiliului Local Racoviþa ºi
Ergosu (nr. 65), Laurian Gheorghiţa Ionașcu (nr. 127),
Ciungu (nr. 71), Cornel Bălan Maria Ritivoiu (nr. 137), Ana
angajaþii Primãriei comunei Racoviþa
(nr. 106), Emilian Stoichiţă (nr. Belciu (nr. 142), Vasile Curtean
ureazã ºi pe aceastã cale, un sincer ºi
118), Ioan Vichendea (nr. 131), (nr. 154), Maria Ciorogariu (nr.
Maria Limbășan (nr. 147), 192), Viorel Ciorogariu (nr.
cãlduros „LA MULÞI ANI!” doamnei primar
Urăm sărbătoriţilor din fericire și bucurii alături de cei
Nicolae Iancu (nr. 159), Victoria 192), Dumitru Călin (nr. 300),
Florina Peciu Florianu.
această lună multă sănătate, dragi.
LA MULŢI ANI!
Trifu (nr. 161), Iustina Bucur (nr. Nicolae Bărtuș (nr. 322).
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Urare la aniversare

rosu galben albastru negru

Cântece din șezătoare,
ritualuri de ghicit ursitul, credinţe legate de naștere și
înmormântare, obiceiuri practicate la marile sărbători religioase – toate sunt nestemate
ale culturii tradiţionale pe care
noi, referenţii Centrului Judeţean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiţionale
„Cindrelul-Junii” Sibiu, le cautăm în satele din Ţara Oltului,
în cadrul unui proiect de cercetare dedicat acestei zone etnofolclorice. Dincolo de faptele de
cultură tradiţională avem bucuria să regăsim de fiecare
dată înţelepciunea, căldura și
bunăvoinţa oamenilor de la sat.
Așa s-a întâmplat și miercuri, 18
august 2010, când am mers la
Racoviţa pentru o întâlnire cu
bătrâni ai satului.
Inimoasa doamnă Ana Măerean le-a strâns în casa sa pe
Florentina Maxim Bobanga (65
de ani), Maria Olaru (71 ani),
Ana Popa (76 ani), Ana Raţiu
(67 ani) și Maria Tărâţă (68 ani),
iar întâlnirea s-a transformat
într-o mică șezătoare din care
nu au lipsit poveștile cu măiastre, chiuiturile de la nunţi,
colindele și credinţele legate de
naștere. Am avut, de asemenea,
bucuria de a admira ia cu pui
mărunţi, cingătoarea și cătrinţele ţesute la război ale Mariei
Tărâţă.
Popasul la Racoviţa s-a

