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Scriam în numãrul trecut al publicaþiei despre pregãtirile pe care
administraþia localã a comunei le desfãºura în scopul realizãrii unui nou
trotuar în zona centralã a comunei. Lucrãrile au mers destul de repede,
astfel cã acum execuþia trotuarului din centru se aflã în stare finalã. Cei
ce obiºnuiesc sã circule în zona Bisericii Ortodoxe- Primãrie- ªcoala cu
clasele I-VIII au observat ºi apreciazã, cu siguranþã, noua cale de acces,
modernã ºi civilizatã. În funcþie de identificarea resurselor financiare,
conducerea primãriei intenþioneazã ca, în perioada urmãtoare, sã mai
execute un nou trotuar în aceeaºi zonã (pe cealaltã parte a ºoselei ce
strãbate comuna), dar ºi în alte zone ale localitãþii. Finanþarea acestor
lucrãri se face din bugetul local al comunei.

Concurs de crea
creaţie
ie despre Acvila ţip
ipătoare
toare mică
mic
Copiii din ºcolile situate în
zona de sud a judeþului Sibiu
(Þara Oltului), pot participa în
aceastã perioadã la un concurs
de creaþie a cãrui temã este
ACVILA ÞIPÃTOARE MICÃ.
Astfel, orice elev cu imaginaþie,
simþ artistic sau spirit creativ,
poate desena, poza sau alcãtui
un colaj cu sau despre aceastã
pasãre protejatã ce trãieºte în
zonã ºi îºi poate trimite creaþia
la Biblioteca Orãºeneascã Avrig
(strada Avram Iancu, nr. 27,
Avrig). În cazul în care, de la o
instituþie ºcolarã existã mai mulþi

elevi ce doresc sã participe la
concurs, lucrãrile pot fi aduse
direct, de un cadru didactic
reprezentant. Toate materialele
trimise vor fi expuse în cadrul
unui eveniment ce va fi organizat la biblioteca avrigeanã, în
perioada 22-28 noiembrie, cu
prilejul derulãrii programului
“Sãptãmâna familiei, sãptãmâna
fãrã televizor”. Un juriu format
din oameni de specialitate,
cunoscãtori ai acestei specii, va
evalua lucrãrile, iar copiii autori
ai celor mai inspirate creaþii vor
fi premiaþi (sunt pregãtite premii

atractive), festivitatea fiind
programatã pentru data de 25
noiembrie.
Acþiunea este organizatã de
Agenþia Regionalã pentru Protecþia Mediului Sibiu (ARPM),
cu sprijinul Bibliotecii Orãºeneºti
Avrig, Asociaþiei Grupul de
Acþiune Localã “Þara Oltului” ºi
a altor colaboratori sau sponsori.
Ideea organizãrii concursului de
creaþie a apãrut în vara acestui
an, cu prilejul prezentãrii Proiectului “Conservarea acvilei
þipãtoare mici în România”, la

Concursul de orientare turisticã
ºi culturã generalã “Comorile din
Þara Oltului”, desfãºurat în Zona
Turisticã Valea Avrigului.
În paralel cu desfãºurarea
acestui concurs de creaþie,
reprezentanþii ARPM Sibiu îºi
doresc ca, în perioada noiembriedecembrie 2010, sã iniþieze un
program de lecþii deschise în ºcolile
din aceastã zonã, în cadrul cãrora
sã prezinte elevilor proiectul
destinat ocrotirii acestei specii,
precum ºi alte informaþii deosebit
de importante pentru conservarea biodiversitãþii zonei.

Proiectul „Conservarea acvilei
þipãtoare mici în România” este
implementat de Agenþia Regionalã
pentru Protecþia Mediului (ARPM)
Sibiu, alãturi de partenerii Asociaþia pentru Protecþia Pãsãrilor
ºi a Naturii 'Grupul Milvus' ºi
Societatea Ornitologicã Românã
(SOR). Proiectul este finanþat prin
componenta Naturã ºi Biodiversitate a programului LIFE+ al
Comisiei Europene ºi cuprinde
diverse acþiuni dedicate conservãrii elementelor biodiversitãþii.
Acvila þipãtoare micã (Aquila
pomarina) este una dintre

pãsãrile rãpitoare a cãror
populaþie mondialã se aflã în
declin continuu.
În România, se gãseºte
aproape un sfert din populaþia
europeanã de acvile þipãtoare
mici, cele mai multe perechi fiind
stabilite în Transilvania (Regiunea
7 Centru).
Cei interesaþi pot afla informaþii
suplimentare despre aceastã
acþiune la Biblioteca Orãºeneascã
Avrig, strada Avram Iancu, nr. 27,
persoanã de contact: bibliotecar
Maria Grancea - telefon 0732/
950344.

Bilete de
Na ională
Precizări
Preciz
ri de la Urare de Ziua Naţional
tratament
Casa de Pensii
pentru sibieni
Pentru perioada 30.11 - 17.12.2010 este
programatã ultima serie de bilete de tratament
balnear din acest an. Casa Naþionalã de Pensii
ºi Alte Drepturi de Asigurãri Sociale a alocat,
pentru judeþul Sibiu, 241 bilete de tratament
balnear, dintre acestea 93 au fost repartizate
solicitanþilor. Astfel, mai existã un numãr de 148
bilete de tratament balnear disponibile în
staþiunile: Cãlimãneºti, Covasna, Felix, Govora
ºi Olãneºti.
Persoanele interesate sunt rugate sã se
adreseze Casei Judeþene de Pensii Sibiu luni,
marþi, miercuri ºi vineri între orele 8:30 – 13:30,
ghiºeele 1 ºi 2, iar la Casa Localã de Pensii
Mediaº joi, între orele 8:30 – 13:30.

Pe 2 noiembrie, Guvernul a aprobat OUG
nr. 94/2010 privind anumite mãsuri ce
trebuie îndeplinite pentru încheierea unui
contract de asigurare socialã. Persoanele
interesate de asigurarea în sistemul public
de pensii trebuie sã ºtie cã acest contract
poate fi încheiat pânã în 31 decembrie 2010
ºi trebuie sã îndeplineascã o serie de
condiþii: nu puteþi încheia contractul dacã
aveþi calitatea de pensionar sau dacã nu
aþi avut obligaþia asigurãrii în sistemul public
de pensii în perioada pentru care se solicitã
o astfel de asigurare. Avantajele constau în
recunoaºterea dumneavoastrã ca
contribuabil ºi deci beneficiar de o pensie
ulterioarã, sau puteþi sã mãriþi cota ce va

mãri direct proporþional ºi cuantumul pensiei.
De asemenea, este de precizat cã anumite
persoane vor putea beneficia de o pensie
doar dacã îndeplinesc stagiul minim de
cotizare, astfel prin cotizarea la sistemul
public vor avea calitatea de pensionar.
Venitul asigurat la care se achitã contribuþia
de asigurãri sociale este ales de persoana
care încheie contractul ºi nu poate fi mai mic
decât salariul de bazã minim brut pe þarã
garantat în platã, corespunzãtor fiecãrei luni
din perioada pentru care se solicitã
asigurarea în sistemul public. Venitul asigurat
la care se achitã contribuþia de asigurãri
sociale nu este plafonat. În momentul plãþii,
suma se actualizeazã cu rata inflaþiei.

Cu prilejul zilei de 1 DE- TUTUROR ROMÂNILOR, CECEMBRIE- ZIUA NAÞIONALÃ A LOR CE SIMT, TRÃIESC ªI
ROMÂNIEI, doresc sã urez tuturor GÂNDESC ROMÂNEªTE!
Primarul comunei
cetãþenilor comunei Racoviþa multã
Racoviþa
sãnãtate, împliniri ºi bucurii alãturi
FLORINA PECIU
de cei dragi. LA MULÞI ANI,
FLORIANU
ROMÂNIA! LA MULÞI ANI,

rosu galben albastru negru

Cel mai nou
trotuar din comun
comună
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Trichineloza - cum
sã ne ferim de
acestã boalã

Ce este
trichineloza?
Trichineloza este o boalã
parazitarã, ce se transmite de la
animale la om, fiind produsã de
un parazit numit Trichinella
Spiralis. Principalul rezervor al
acestui parazit îl constituie
animalele din preajma locuinþelor
umane: ºobolanii, ºoarecii,
carnivorele domestice (câinele ºi
pisica) animale din zona silvaticã

Boala, la om se manifestã prin:
(vulpe, jder) ºi porcii sau alte
specii infestate.
febrã ridicatã (38-40 grade),
tulburãri digestive (dureri
Cum se
abdominale, greþuri, vãrsãturi,
diaree), dureri în masele
îmbolnãveºte
musculare însoþite de edeme ale
omul?
fetei „boala capetelor umflate”.
Trichineloza la om poate fi
Omul se îmbolnãvesþe
consumând carne infestatã de tratatã, reuºita tratamentului fiind
porc, nutrie, mistreþ, urs, neexa- condiþionatã în primul rând de
minatã de medicul veterinar ºi rapiditatea instituirii diagnosticului.
insuficient friptã, fiartã, sau
Ce masuri trebuie aplicate
preparatã crudã, sãratã, sau pentru prevenirea cazurilor de
afumatã.
imbolnaviri la om?

Mãsurile de
prevenire cele mai
eficiente sunt :
1. controlul sanitar veterinar al
cãrnii provenite de la animale
sacrificate în abatoare ºi în
gospodãriile individuale (porc,
nutrie, cal) precum ºi al vânatului
comestibil (mistreþ, urs) prin
examen trichineloscopic;
2. achiziþionarea cãrnii de porc
doar din abatoare, hale, mãcelarii
sau magazine autorizate sanitar
veterinar, pe care este aplicatã
marca de sãnãtate (ºtampila)
Pentru prevenirea contaminarii
porcilor, dar ºi a altor animale
receptive la trichinella spiralis, sunt

În atenþia proprietarilor de cabaline

Apãrarea sãnãtãþii animalelor,
prevenirea transmiterii de boli de
la animale la om, siguranþa
alimentelor de origine animalã
destinate consumului uman,
salubritatea furajelor pentru
animale ºi protecþia mediului, în
raport cu creºterea animalelor,
constituie o problemã de stat ºi o
îndatorire pentru toþi locuitorii þãrii.
Eradicarea bolilor de pe teritoriul
þãrii noastre, printre care ºi a
Anemiei Infecþioase Ecvine,
reprezintã angajamente ale
Autoritãþii Veterinare Centrale a
României faþã de Uniunea
Europeanã. Atragem atenþia, cã
în condiþiile în care autoritatea
sanitarã veterinarã respectã
obligaþiile legale de supraveghere
a A.I.E. prin diagnostic de
laborator, evaluarea animalelor
bolnave de cãtre specialiºtii în

domeniu ºi plata contravalorii
animalelor eliminate din focar, la
costuri suportate de la bugetul de
stat, în aceeaºi mãsurã
proprietarii de animale au
obligaþia sã respecte legislaþia
specificã ºi mãsurile stabilite de
D.S.V.S.A. Sibiu prin medicii
veterinari responsabili cu
efectuarea ºi finalizarea acestei
importante acþiuni, care în final sã
asigure existenþa în exploataþiile
individuale cu cabaline sãnãtoase, necesare activitãþilor
gospodãreºti.
Aceastã atenþionare se impune
deoarece, în cursul acestui an, din
cei 562 de cai bolnavi (efectivul
total existent în judeþ, este de
9.438 cabaline), au fost eliminaþi
la zi, 530 capete (510 prin
sacrificare în abator autorizat ºi
20 capete moarte) rãmânând în

stoc în focare, 32 de cabaline
anemopozitive, reprezentând 22
capete pentru care proprietarii au
refuzat predarea acestor animale
la sacrificare, 8 iepe cu mânji sub
6 luni ºi 2 capete în curs de
precizare a diagnosticului.
În paralel cu sacrificarea cailor
bolnavi sau morþi, au fost efectuate
plãþi de despãgubire prin
D.S.V.S.A. Sibiu la toþi proprietarii
acestor animale. În aceastã
situaþie pentru nerespectarea
legislaþiei privind asanarea acestei
boli, au fost aplicate 20 de amenzi
în valoare de 41.000 lei proprietarilor de cabaline în cauzã,
cu obligaþia de a preda animalele
la termenul stabilit de medicul
veterinar arondat.
Pentru combaterea anemiei
infecþioase ecvine (cai, catâri ºi
mãgari) în judeþul nostru,

proprietarii de cabaline au
obligaþia sã respecte urmãtoarele
mãsuri:
1.identificarea ºi înregistrarea
tuturor ecvinelor de pe teritoriul
judeþului;
2.colaborarea cu medicii
veterinari la prelevarea de probe
pentru examene de laborator, la
data stabilitã.
3.izolarea cabalinelor suspecte,
sau bolnave, de restul efectivului;
4.efectuarea dezinsecþiilor ºi
deparazitãrilor;
5.comercializarea ecvinelor în
târgurile de animale vii numai în
condiþiile legii, respectiv sã nu
achiziþioneze ºi / sau sã înstrãineze animale neidentificate,
fãrã documente sanitare veterinare ºi paºaportul acestora;
6.miºcarea ecvinelor pe
teritoriul României trebuie sã fie
însoþitã de certificat sanitarveterinar de sãnãtate ºi de
paºaport;
7.certificatul sanitar-veterinar
de sãnãtate este eliberat de
medicul veterinar de liberã
practicã împuternicit doar pentru
ecvinele care sunt identificate cu
microcip, care deþin paºaport ºi
care fac obiectul comerþului intern;
8.miºcarea
ecvinelor
diagnosticate pozitiv cu anemie
infecþioasã ecvinã este interzisã,
cu excepþia abatorizãrii;
9.ecvinele destinate comerþului
intracomunitar se expediazã doar
din centrele de colectare autorizate sanitar-veterinar, în condiþiile normelor specifice;
Nerespectarea mãsurilor
legale stabilite vor fi sancþionate
pe lângã blocarea animalelor în
focar ºi cu amenzi între 5.000 ºi
10.000 lei

necesare urmãtoarele:
!deratizarea periodicã urmatã de strângerea ºi distrugerea
cadavrelor de rozãtoare;
! menþinerea condiþiilor de
igienã în gospodãriile populaþiei;
! salubrizarea
locurilor
menajere;
! excluderea din hrana porcilor
a deºeurilor de abator;
Examenul trichineloscopic în
judeþul Sibiu se efectueazã la
sediul D.S.V.S.A Sibiu (Calea
ªurii Mari nr. 21), la circumscripþiile
sanitar-veterinare ºi pentru
siguranþa alimentelor din Sibiu
(Piaþa Cibin, Piaþa Rahova), dupã
programul afiºat la sediul acestora, precum ºi de cãtre medicii
veterinari de liberã practicã de la

circumscripþile sanitare veterinare
concesionate din oraºele ºi
comunele judeþului.
Pentru efectuarea examenului
se prezintã o probã de cca. 100
grame de carne recoltatã din pilierii
diafragmatici (baiera unturii) din
diafragmã (iepurele) muschiuleþi,
muºchii limbii ºi muºchii intercostali.
În cazul porcilor mistreþi se
recolteazã eºantioane cântãrind
cel puþin 10 g dintr-un membru
anterior, din musculatura limbii sau
din pilierii diafragmatici.
Proba de carne prezentatã
pentru analizã, va fi însotiþã în mod
obligatoriu de elementul de identificare (crotaliul), care va fi predat
medicului veterinar care examineazã carnea.

Un simplu apel
telefonic poate
preveni apariþia
unor evenimente
grave
Dacã simþiþi miros de gaz într-un imobil sau pe stradã, apelaþi de
urgenþã dispeceratul E.ON Gaz Distribuþie la numerele de telefon
0265 200 928 sau 0800 800 928.
Pentru a beneficia în condiþii de siguranþã de gazele naturale
este nevoie de o atitudine responsabilã ºi de implicare atât din
partea E.ON Gaz Distribuþie cât ºi din partea cetãþenilor.
De aceea, facem apel la spiritul civic al cetãþenilor sã ne sesizeze
de urgenþã dacã simt miros de gaz într-un imobil sau pe stradã.
Este deosebit de important sã fim anunþaþi imediat astfel încât
echipele noastre specializate sã intervinã la timp pentru a putea
preveni apariþia unor evenimente grave.
În cazul cã simt miros de gaz în interiorul locuinþei, cetãþenii sunt
rugaþi sã aplice urmãtoarele mãsuri de siguranþã:
1.sã stingã toate focurile;
2.sã deschidã imediat toate uºile ºi ferestrele;
3.sã nu manevreze aparate electronice;
4.sã nu aprindã lumina;
5.sã nu verifice cu flacãrã instalaþiile de gaze naturale;
6.sã sune imediat la dispeceratul de urgenþã al E.ON Gaz
Distribuþie la unul dintre numerele unice de telefon:
0265.200.928
(numãr taxabil cu tarif local din reþeaua Romtelecom ºi cu tariful
operatorului pentru toate celelalte reþele de telefonie)
sau
0800.800.928
(numãr gratuit, apelabil din principalele reþele de telefonie fixã ºi
mobilã).
Dispeceratul E.ON Gaz Distribuþie funcþioneazã în regim nonstop ºi asigurã servicii specifice de preluare a apelurilor ºi intervenþie
pentru locuitorii din cele peste 1.000 de localitãþi din cele 20 de
judeþe din aria de competenþã a companiei noastre.

rosu galben albastru negru

În cursul anului 2010, au fost diagnosticaþi cu TRICHINELOZÃ,
(prin examen efectuat la laboratorul D.S.V.S.A. Sibiu) 3 capete
mistreþi, doi urºi ºi un porc domestic. În cazul animalelor
domestice comfiscate sau ucise în scopul asanãrii unor boli
transmisibile, medicul veterinar oficial arondat zonei respective, va
întocmii documentaþia specificã pentru despãgubirea contravalorii
de piaþã a animalelor în cauzã, comform H.G. 1.214 / 2009 care
se efectueazã prin DSVSA Sibiu.
Pentru a prevenii îmbolnãvirea populaþiei consumatoare de carne ºi
preparate derivate, dupã sacrificarea porcilor domestici, sau vânat
sãlbatic (mistreþ, urs) proprietarul sau consumatorul are obligaþia
sã solicite medicului veterinar examinarea cãrnii, în special pentru
diagnosticul trichinelozei.
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Despre compost…

Sãrbãtoriþii lunii noiembrie
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. Aceast[ rubric[ este realizat[
cu sprijinul consilierului local Ana
M[erean, ce s-a ocupat de
colectarea datelor.
RACOVIÞA
Iosif Cãlin (nr. 11), Ioan Balea

(nr. 34), Florentina Bobanga (nr.
46), Maria Ritivoi (nr. 53), Simion
Fogoroº (nr. 88), Ieronim Fogoroº
(nr. 136), Ana Hulpuº (nr. 204),
Maria Drãgoiu (nr. 234A), Elena
Doican (nr. 272), Ioan Fogoroº (nr.
288), Ioan Limbãºan (nr. 296), Miron
Vasiu (nr. 366), Maria Suciu (nr.
367), Paraschiva Axentea (nr. 389),
Florentina Fogoroº (nr. 448), Ioan
Haºegan (nr. 455), Maria Rusu (nr.
496), Dorina Diacu (nr. 502), Ioan

Balea (nr. 514), Gheorghe Subþirelu
(nr. 552), Ioan Matei (nr. 597),
Mãrioara ªandru (nr. 601).
SEBEªU DE SUS
Ioan Drãghici (nr. 52), Olimpia
Foamete (nr. 103), Vasile Bobanga
(nr. 186), Vasile Cândea (nr. 217),
Sofia Ardelean (nr. 222).
Urãm sãrbãtoriþilor din aceastã
lunã multã sãnãtate, fericire ºi
bucurii alãturi de cei dragi.
LA MULÞI ANI!

Spectacol de colinde ºi obiceiuri de iarnã
Asociaþia Grupul de Acþiune
Localã „Þara Oltului”, împreunã cu
Primãria ºi Consiliul Local al
comunei Racoviþa ºi diverºi alþi
colaboratori va organiza în perioada premergãtoare sãrbãtorii
Naºterii Domnului, la Cãminul

Cultural Racoviþa, un spectacolconcert de colinde ºi obiceiuri de
iarnã. Deoarece încã nu s-au
stabilit toate detaliile referitoare la
aceastã acþiune, persoanele
interesate sunt rugate sã urmãreascã numãrul din luna decembrie

al publicaþiei JURNALUL DE
RACOVIÞA sau afiºele de
promovare ce vor fi expuse în
comunã. De asemenea, informaþii
suplimentare despre organizarea
spectacolului vor putea fi aflate ºi
de la sediul Primãriei Racoviþa.

Cadouri dulci pentru copiii comunei
Aºa cum s-a întâmplat ºi în ultimii
ani, cu prilejul sãrbãtorilor de
iarnã, conducerea Primãriei
Racoviþa nu-i va uita pe cei mai
mici cetãþeni ai comunei ºi
împreunã cu Moº Crãciun, le va
oferi mici cadouri dulci. “Vom face

eforturi ºi vom realiza aproximativ
300 de pacheþele cu dulciuri
pentru copiii din Racoviþa ºi
Sebeºu de Sus. La fel ca anii
trecuþi, în ziua de Crãciun, în
centrele celor douã localitãþi
componente ale comunei, Moºul

Asociaþia Sportivã Racoviþa
De mai multe sãptãmâni, au fost
finalizate demersurile pentru
înfiinþarea Asociaþiei Sportive Racoviþa. Persoanele interesate sã fie
membri al acestei asociaþii ºi sã
participe la diversele chestiuni
La fel ca ºi anul trecut,
autoritãþile administraþiei publice locale din Racoviþa
doresc sã vinã în sprijinul
copiilor cuminþi din comunã ce
au de împãrtãºit anumite
dorinþe celebrului Moº Crãciun. Astfel, în perioada urmãtoare, la sediul Primãriei
Racoviþa va fi amplasatã o
cutie poºtalã specialã destinatã Moºului, aºa cã toþi copiii
comunei îºi pot depune aici
scrisorile în care vor scrie cât
de cuminþi au fost ºi ce cadouri
îºi doresc sã primescã de
sãrbãtori. Scrisorile vor ajunge repede la destinatar
destinatar,, iar
cu siguranþã Moº Crãciun va
avea grijã de toþi copiii.

organizatorice ale acesteia, se pot
adresa pentru detalii la domunul
Nicolae Balea (Registrul AgricolPrimãria comunei Racoviþa) sau la
domnul Lucian Gerea (Serviciul
Voluntar pentru Situaþii de Urgenþã-

carton neimprimat (în cantitate
limitatã), zaþul de la cafea sau ceai,
paie etc.
Materialul destinat acestui
proces trebuie sã fie fãrãmiþat
corespunzãtor: mãrunþirea favorizeazã amestecul materialelor,
pregãtindu-le pentru un rapid
proces de descompunere.

Ce nu trebuie
introdus în compost?

ºi care nu se descompun, precum
ºi substanþele toxice, nu trebuie
amestecate la mixtura mãrunþitã.
Spre exemplu: pietre, cioburi de
sticlã, obiecte metalice, materiale
plastice, hârtie ºtampatã (ziare,
reviste, file de cãrþi etc.), detergenþi.

Fertilizarea
compostului

Deoarece substanþele mãToate substanþele non organice runþite au un înalt conþinut de oxid

de carbon, se recomandã sã se
adauge substanþe bogate în azot,
cum este gunoiul de grajd, cornunghia (îngrãºãmânt de origine
animalã, obþinut prin uscarea ºi
prãjirea coarnelor ºi unghiilor
aruncate de la prelucrarea
industrialã a cãrnii) ºi sânge uscat
(îngrãºãmânt organic bogat în
azot, cu reacþie acidã).
Se mai poate adauga la
compostul deja gata, praf calcaros
(conþine calciu), fãinã de oase,
fãinã de peºte (conþine fosfor) ºi
cenuºa de lemn (conþine potasiu).

Mãsuri de prevenire a incendiilor în
perioada sezonului rece
Premergãtor sezonului rece ºi pe
timpul acestuia, pentru asigurarea
prevenirii ºi stingerii incendiilor este
necesarã:
• verificarea instalaþiilor de încãlzire,
repararea ºi curãþarea sobelor ºi
coºurilor pentru evacuarea fumului;
• instruirea persoanelor care
rãspund de aprinderea ºi stingerea
focurilor;
• verificarea stingãtoarelor (de
toate tipurile), umplerea lor cu
încãrcãtura de iarnã sau protejarea
acestora împotriva îngheþului;
• verificarea instalaþiilor de
alimentare cu apã ºi protejarea lor
împotriva îngheþului;
• pregãtirea uneltelor pentru
deszãpezirea drumurilor de acces la
sursele de apã, la intrãrile în clãdiri ºi
în depozite etc.;
• evitarea supraîncãlzirii sobelor,
acestea prin cãldura radiatã putând
aprinde obiectele din apropiere.

va dãrui câte un pacheþel cu
Mãsuri de prevenire a
dulciuri celor mai cuminþi copii. incendiilor pentru perioada
sezonului rece la
Sperãm cã prin acest gest vom
gospodãriile populaþiei
aduce o fãrâmã de bucurie în
sufletele celor mai mici cetãþeni ai
În perioada sezonului rece, creºte
comunei noastre.”, ne-a informat
primarul Florina Peciu Florianu. pericolul izbucnirii incendiilor datorate
sistemelor ºi mijloacelor de încãlzire
utilizate în clãdiri pentru menþinerea
Primãria comunei Racoviþa).
Conducerea asociaþiei face un temperaturii mediului interior la un
apel cãtre toþi iubitorii de sport din anumit nivel de confort necesar
comunã sã acorde sprijin pentru desfãºurãrii în condiþii corespunacþiunea de împrejmuire a viitorului zãtoare a activitãþii zilnice. În acest
teren de sport al comunei, ce se sens reamintim unele mãsuri ce treaflã în curs de amenajare la ieºirea buie luate în aceastã perioadã ºi
din localitate (partea dreaptã a DJ anume:
• coºurile de fum vor fi obligatoriu
105G spre Tãlmaciu). Vã mulþumim!
verificate, curãþate, ºi reparate de
persoane specializate ºi autorizate.
Aprinderea funinginii în interior la
coºurile necurãþate poate produce
o temperaturã de 800-1000 0C
• în podul casei coºul de fum va fi
obligatoriu tencuit pentru a nu
prezenta fisuri prin care ar putea
pãtrunde scântei ce pot fi surse de
aprindere, dacã în zona lui sunt
materiale combustibile;
• se interzice utilizarea sobelor
defecte ºi a burlanelor metalice fisurate, a reºourilor electrice improvizatvizate cu prize defecte ºi siguranþe la
tablourile electrice necalibrate;
• se interzice uscarea lemnelor pe
sobele metalice, uscarea rufelor pe
cuptorul sobei ºi lãsarea nesupravegheatã a focului;
• nu se încarcã soba cu lemne
înainte de culcare ºi nu se lasã

arzãtorul aprins la sobele cu gaze
naturale pe perioada de noapte
nesupravegheate;
• amplasaþi în faþa sobelor cu lemne
o cutie metalicã: aceasta va asigura
protecþia faþã de cãderea accidentalã, direct pe podea, a lemnelor
aprinse, care ar putea determina
incendierea materialelor combustibile
cu care acestea ar veni în contact;
• cenuºa ºi jãratecul vor fi
depozitate în gropi speciale ºi se sting
cu apã;
• se interzice folosirea buteliilor de
gaze lichefiate fãrã regulatori
(ceasuri) de presiune sau cu garnituri deteriorate ori cu furtun de
cauciuc fisurat ;
• se interzice cu desãvârºire
încercarea cu flacãrã a etanºeitãþii
buteliei de gaze lichefiate sau a
instalaþiei de gaze naturale; verificarea se face numai cu emulsie de
apã cu sãpun;
• la aprinderea focului la aragaz
sau sobe alimentate cu gaze
naturale se aeriseºte camera, dupã
care întotdeauna se aprinde mai întâi
chibritul ºi apoi se manevreazã
robinetul de alimentare cu gaz;
• se interzice folosirea afumãtorilor
improvizate în podurile clãdirilor prin
diferite metode, ori amplasarea lor
prin magazii, ºuri, remize, ºoproane
sau lângã materiale combustibile;
afumãtorile se confecþioneazã din
zidãrii de cãrãmidã ºi se vor amplasa
independent de celelalte construcþii;
• cãile de acces ºi accesul la
sursele de apã se vor curãþa de
zãpadã ºi gheaþã, asigurându-se
menþinerea permanent liberã a
acestora.

sau aragazul decât în prezenþa
adulþilor.
Instalarea ºi folosirea sobelor cu ºi
fãrã acumulare de cãldurã se va face
astfel:
• sobele de metal la distanþa de 1
metru faþã de pereþii din lemn sau alte
materiale ce se pot aprinde uºor; dacã
pereþii din lemn sunt izolaþi, distanþa
poate fi de 70 cm. Izolarea se face
prin cãptuºirea peretelui cu cãrãmizi
aºezate pe muchie, pe o suprafaþã
care sã depãºeascã cu 50 cm dimensiunile sobei pe verticalã ºi orizontalã;
• sobele din metal nu se vor aºeza
direct pe pardoseala combustibilã;
dacã înãlþimea picioarelor de la sobã
depãºeºte 25 cm ele vor fi asezate
pe un postament de cãrãmidã.
Postamentul trebuie sã depãºeascã
perimetrul sobei; folosirea sobelor cu
uºi defecte este interzisã.
• nu este permis a se aprinde focul
cu benzinã sau alte lichide inflamabile,
ori sã se ardã lemne lungi, care nu
permit închiderea uºii;
• sobele de cãrãmidã vor avea pe
duºumea, în faþa uºii, o coalã de tablã
de 70 x 50 cm
• nu este permis sã se aºeze, la
mai puþin de 1 m faþã de sobele
metalice, la uscat, haine, rufe sau alte
obiecte casnice care se pot aprinde;
• focul în sobe nu trebuie lãsat fãrã
supraveghere, sau în grija copiilor;
• se va urmãri ca sobele sã nu se
încãlzeascã peste mãsurã. deoarece
pot aprinde obiectele combustibile din
jur.
• coºurile ºi burlanele pentru
evacuarea fumului vor fi construite,
întreþinute ºi curãþate periodic pentru
a nu provoca incendii.
• coºurile din cãrãmidã tencuitã vor
fi izolate faþã de elementele combustibile ale planºeelor, prin
îngroºarea zidãriei coºurilor la 25 cm;
în spaþiul dintre cos ºi planºeu se va
introduce un strat de azbest.
• la trecerea prin acoperis se lasã
o distanta de cel putin 10 cm între faþa
exterioarã a zidãriei cosului ºi
elementele combustibile ale
acoperiºului;
• nu este permis ca în coºuri sã fie
încastrate elementele combustibile ale
acoperiºului, planºeului etc.;
• cosurile se prelungesc deasupra
acoperiºului cu 0,5 - 0,8 m; acestea
vor fi permanent verificate ºi
întreþinute.

În scopul prevenirii incen
incen-diilor provocate de copii, se
vor respecta urmatoarele:
• în încãperile în care existã sobe
de încãlzit sau gãtit, lãmpi de gãtit cu
petrol ºi pentru iluminat, în stare de
funcþionare, acestea nu se vor lãsa
la îndemana copiilor nesupravegheaþi;
• copiii nu trebuie lãsaþi sã se joace
cu focul (lãmpi, lumânãri, chibrituri,
brichete);
• nu este permis accesul copiilor
nesupravegheaþi în depozitele de
furaje, ºuri, poduri, magazii, grajduri
cu mijloace care ar putea produce
incendii;
• copiii nu vor fi lãsaþi sã foloseascã
aparatele electrice de uz casnic (fiare
"Este mult mai uºor sã previi
de cãlcat, reºouri, radiatoare etc.) un incendiu, decât sã-l stingi".
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Recent, Primãria comunei Racoviþa a încheiat acþiunea de distribuire a europubelelor
pentru deºeurile menajere ºi a lãdiþelor pentru producerea compostului. În numerele
din noiembrie ºi decembrie ale publicaþiei JURNALUL DE RACOVIÞA ne-am propus sã
vã oferim câteva detalii despre producerea ºi importanþa compostului, astfel încât lãdiþele
primite sã-ºi gãsescã utilitatea în fiecare gãspodãrie. Este bine de ºtiut cã folosirea
rezidurilor vegetale ºi organice din grãdinã ºi gospodãrie pentru producerea compostului
duce la diminuarea cantitãþii de deºeuri predatã operatorului de salubritate ºi în final,
la o mai bunã protecþie a mediului.
Obþinut din materiale organice, pãmântului pentru ghivece ºi în pierdutã. Poate fi folosit pentru
compostul restituie, printr-un lucrãrile de transplantare.
orice tip de plante, cu condiþia sã
Cu toate cã aratã ca un pãmânt fie bine amestecat cu terenul,
proces natural atent controlat,
fertilitatea terenului. Este util în obiºnuit, trebuie þinut cont de respectând mereu dozele recoagriculturã, dar ºi în cultivarea urmãtorul amendament: trebuie mandate.
legumelor din gradinã, a creºterii întotdeauna amestecat cu pãmânt
florilor de pe balcoane, terase ºi a universal de ghivece, în doze ce Ce intrã în compost?
nu trec de 50%. Daca nu este
celor de apartament.
Ca regulã generalã, toate
O practicã eficientã în orice posibilã realizarea acestui ames- reziduurile organice (vegetale)
anotimp, producerea compostului tec (spre exemplu, pentru cã flo- ale grãdinii ºi rezidurile organice
este de preferat sã se efectueze rile au fost deja plantate în grã- ale gospodãriei sunt utilizabile
dinã), compostul poate fi plasat pentru compost. Cu alte cuvinte,
toamna ºi primãvara.
Ca ºi humusul din pãdure, deasupra, lãsând ca, încet încet, în aceastã categorie intrã: resturile
compostul derivã din procesele sã se integreze în pãmântul de legumelor, ierburi sãlbatice, flori
naturale ºi biologice de transfor- bazã.
veºtejite, buruieni, deºeuri de
Compostul poate fi utilizat pen- fructe, frunze uscate, tot ceea ce
mare a substanþelor organice.
Utilizarea lui este tot mai rãspân- tru a revitaliza un pãmânt „obo- rãmâne de la tãierea crengilor
ditã, mai ales în agricultura sit” sau exploatat de mult timp, arbuºtilor ºi a gardului viu, pãbiologicã. Este un material curat, deoarece este capabil sã-l rege- mântul vechi rezultat din ghivecele
ce poate fi utilizat perfect în orice nereze din punct de vedere micro- cu flori sfârºite, rumeguº ºi talaº
gospodãrie, pentru îmbunãtãþirea biologic, restituindu-i fertilitatea (în cantitate limitatã), hârtie ºi
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Se distribuie mălaiul
m laiul șii pastele făinoase
f inoase
pentru persoanele cele mai defavorizate
Începând cu data de 22
noiembrie 2010, la Primãria
comunei Racoviþa se desfãºoarã
o nouã etapã a acþiunii de
distribuire a alimentelor provenite
prin Planul anual European de
furnizare Ajutoare alimentare în
beneficiul persoanelor cele mai
Defavorizate (PEAD) pentru anul
2010.
De aceastã datã, locuitorii din
Racoviþa ºi Sebeºu de Sus ce
beneficiazã de acest tip de
ajutoare vor primi 3,6 kg de paste
fãinoase ºi 7 kg de mãlai
Surse din cadrul instituþiei neau informat cã programul de
distribuire al alimentelor este între
orele 9 ºi 15 (de luni pânã joi) ºi
între oele 9 ºi 12 (în zilele de

vineri).
În conformitate cu prevederile
HG nr. 600/2009, anul acesta vor
beneficia de ajutoare alimentare
în cadrul PEAD urmãtoarele
categorii de persoane: familiile ºi
persoanele singure care au
stabilit, prin dispoziþia scrisã a
primarului, dreptul la un venit
minim garantat, acordat în baza
Legii nr. 416/2001 privind venitul
minim garantat, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare; ºomerii
care beneficiazã de indemnizaþie
de ºomaj acordatã potrivit
prevederilor Legii nr. 76/2002
privind sistemul asigurãrilor
pentru ºomaj ºi stimularea ocupãrii
forþei de muncã, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare; pensionarii

sistemului public de pensii ale cãror
drepturi, obþinute prin pensie sau
dupã caz, din pensiile cumulate,
se aflã sub 400 lei/lunã;
persoanele cu handicap grav ºi
accentuat, adulþi ºi copii,
neinstituþionalizate.
Anul acesta, fiecare beneficiar
de ajutoare alimentare va primi,
pânã la finalizarea acþiunii, 6
produse, pe lângã cele a cãror
distribuire a început deja, urmând
a mai fi acordat ºi câte un kilogram
de lapte praf.
Cei ce au beneficiat anul trecut
de aceste ajutoare alimentare, au
primit doar zahãr ºi fãinã albã.
Listele cu beneficiarii de
ajutoare alimentare sunt întocmite
la Sibiu.

ADR "CENTRU" militează
militeaz pentru reducerea emisiilor poluante
regenerabile. Aceastã campanie
vizeazã comunitãþile locale din
judeþele Alba, Mureº ºi Sibiu.
ADR Centru desfãºoarã, în
primele 8 luni de implementare
ale proiectului ENESCOM, o
campanie de informare în rândul
administraþiilor locale cu privire
la Convenþia Primarilor ºi a
modului în care localitãþile pot

contribui, prin aderarea la
aceastã convenþie, la atingerea
obiectivelor ºi a þintelor europene
privind politica energeticã,
utilizarea mai eficientã a energiei,
creºterea ponderii utilizãrii
surselor regenerabile de energie,
reducerea emisiilor de CO2.
Pânã în prezent, în Regiunea
Centru doar patru localitãþi au

aderat la Convenþia Primarilor ºi
si-au asumat obiectivele acesteia:
Braºov, Alba Iulia, Aiud ºi Avrig,
urmând ca, dupã finalizarea
întâlnirilor de lucru din proiect
numãrul localitãþilor implicate, sã
creascã. „Pentru a veni în
sprijinul localitãþilor care au
aderat la Convenþia Primarilor,
Comisia Europeanã a creat

câteva structuri de sprijin care
oferã suport tehnic gratuit
localitãþilor în realizarea planurilor de acþiune. Agenþia
pentru Dezvoltare Regionalã
Centru va înfiinþa un astfel de
birou regional de informare
pentru promovarea energiei
durabile, prin care va oferi
suport ºi asistenþã localitãþilor în

realizarea planurilor de acþiune
ºi a inventarului emisiilor de
dioxid de carbon. Prin acest
proiect continuãm iniþiativele ºi
demersurile realizate prin alte
proiecte, care au ca scop
eficienþa energeticã ºi utilizarea
surselor de energie regenerabilã”, susþine Simion Creþu,
director general ADR Centru.

La aniversare
aniversare… Începe recens
recensământul
ntul agricol

De puþin timp, s-a
împlinit un an de când
a fost instalat în funcþie
noul preot paroh
ortodox al comunei,
Dumitru Iridon. Dorim
ca ºi pe acestã cale
sã-i urãm acestuia
multã sãnãtate, bucurii, tot binele din lume
ºi multã putere de
muncã. LA MULÞI
ANI!
Jurnalul de
Racoviþa

Pe 2 decembrie 2010 începe
recensãmântul agricol, care va
dura pânã în decembrie 2013.
Primele acþiuni vizeazã culegerea
de date în teren. Aceastã etapã
se va încheia pe data de 31
ianuarie 2011. Toate datele culese
vor fi prelucrate întâi la nivel
teritorial, în perioada martienoiembrie 2011, iar apoi la nivel
central, în perioada decembrie
2011-iunie 2012, urmând ca
rezultatele finale sã fie transmise
EUROSTAT pe 30 iunie 2012.

Conform calendarului de
desfãºurare a recensãmântului
agricol, pânã la 31 decembrie
2012, România trebuie sã finalizeze ºi sã transmitã rezultatele
anchetei statistice asupra
mijloacelor de producþie agricole.
Menþionãm cã acest recensãmânt agricol beneficiazã de un
sprijin financiar nerambursabil din
partea Comisiei Europene, în
valoare de 4 milioane euro.
"În judeþul nostru au fost deja
selectate 797 persoane pentru

efectuarea Recensãmântului
General Agricol" - a declarat pentru reprezentanþii presei ing.
Gheorghe Budralã, directorul Direcþiei Judeþene pentru Agriculturã Sibiu.
Budralã, care este ºi videpreºedintele Comisiei Judeþene
pentru Recensãmântul Agricol, a
mai precizat cã la aceastã acþiune
participã 505 de recenzori, pentru
tot atâtea sectoare de recensãmânt, 84 recenzori ºefi pentru
tot atâtea sectoare de recen-

sãmânt, ºi 64 de coordonatori.
În conformitate cu prevederile
legale, persoanele selectate au
studii superioare sau medii, ºi sunt
specializate în economie,
agriculturã ºi informaticã.
Un recenzor va culege datele
dintr-un sector ce cuprinde între
180-200 exploataþii agricole
individuale. Recenzorului-ºef îi pot
fi repartizate unul sau mai multe
sectoare, fiecare localitate urbanã
ºi ruralã din judeþ având un
coordonator.

La Avrig șii în
n comunele limitrofe, colectarea de
deșeurilor
eurilor se va face selectiv
Autoritãþile locale din zona Avrigului au inaugurat, miercuri dupãamiazã, 10 noiembrie, staþia de
compactare ºi transfer a deºeurilor
selective. Obiectivul este amplasat
în imediata apropiere a vechii staþii
de epurare a apelor uzate din
Avrig, pe un teren proprietatea
oraºului. Totodatã, inaugurarea
staþiei a coincis ºi cu finalizarea
implementãrii proiectului "EcoSistem Avrig - Proiect pentru implementarea unui sistem eficient de
gestionare a deºeurilor municipale". La eveniment au participat
Arnold Klingeis, primarul oraºului

Avrig, viceprimarul oraºului Avrig,
Gheorghe Frãticiu, primarii din
zonã, membrii ai proiectului, consilierii locali din Avrig, reprezentanþii
Consiliului Judeþean, ai firmei
constructoare, SC Sinecon Sibiu,
ai operatorului GOA Avrig ºi ai celor
care s-au ocupat de acest proiect.

Prin acest proiect deosebit de amplu, în localitãþile participante a
început distribuirea cãtre populaþie
a recipienþilor pentru colectare
adecvaþi sistemului selectiv în douã
fracþiuni (deºeuri compostabile ºi
necompostabile), dar s-a realizat
ºi dotarea serviciului public de

salubrizare cu o autogunoierã,
realizarea staþiei de compostare a
deºeurilor compostabile colectate
ºi a celei de compactare ºi transfer
a deºeurilor necompostabile,
precum ºi instruirea personalului
calificat pentru aceste staþii.
Valoarea totalã a proiectului se
ridicã la peste un milion de euro ºi
are ca termen final 30 noiembrie
2010. În urma implementãrii acestui
proiect, reducerea volumului de
deºeuri depozitate se va realiza
prin compostarea la sursã ºi
compostarea în staþia de compost,
valorificarea deºeurilor reciclabile
ºi depozitarea deºeurilor necompostabile la un deponeu conform.
În ceea ce priveºte reducerea
cantitãþii de deºeuri biodegradabile,
aceasta se va realiza prin promovarea activã în rândul locuitorilor a
metodei de "compostare în curte".
Una peste alta, proiectul a constat
în realizarea unui sistem complet,
eficient ºi durabil de gestionare a
deºeurilor, având ca efecte protejarea mediului, dezvoltarea economicã ºi turisticã. La proiectul "EcoSistem Avrig- Proiect pentru implementarea unui sistem eficient de
gestionare a deºeurilor municipale"
participã oraºul Avrig ºi comunele
Cârþa, Porumbacu de Jos, Racoviþa
ºi Turnu Roºu.

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 gândurile lor o pot face prin e mail, pe
gmail.com
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:
Str.

Prenume:
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Un nou proiect implementat în
Regiunea Centru, prin Agenþia
pentru Dezvoltare Regionalã
Centru, urmãreºte derularea
unei campanii ample de
promovare a eficienþei energetice, a reducerii emisiilor de
dioxid de carbon, precum ºi de
încurajare a comunitãþilor locale
în valorificarea energiei din surse

