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De puţin timp, comuna
Racoviţa a intrat în rândul
celor ce au aderat la
Asociaţia de Dezvoltare
Intercomunitară
„Eco
Sibiu”. Cu prilejul unei
recente şedinte extraordinare, legislativul local
din Racoviţa a adoptat
Hotărârea nr. 56/2008, prin
care a aprobat asocierea
comunei cu mai multe
unităţi administrative din
zonă, pentru constituirea
ADI „Eco Sibiu”, persoană
juridică de drept privat şi de
utilitate publică. Prin
adoptarea
aceleiaşi
hotărâri, consilierii locali şiau dat aprobarea pentru
Actul constitutiv şi Statutul
asociaţiei, precum şi
pentru participarea comunei la patrimoniul iniţial al
acestui organism cu o
contribuţie în numerar în
valoare de 300 lei. La
sfârşitul lunii octombrie,
formalităţile de înfiinţare a
asociaţiei au fost încheiate
prin semnarea documentelor menţionate mai
sus. În perioada imediată,
o firmă de consultanţă va
întocmi un Studiu de

Fezabilitate referitor la
managementul deşeurilor
din această regiune. Apoi,
membri asociaţi vor încheia
un contract de asociere, prin
care se va stabili în detaliu
contribuţia fiecăruia la
susţinerea şi implementarea proiectului ce urmează
a fi depus spre finanţare în
cadrul Axei Prioritare 2- POS
Mediu „Dezvoltarea sistemelor de management
integrat al deşeurilor şi
reabilitarea siturilor contaminate istoric”, Domeniul
major de intervenţie 1
„dezvoltarea sistemelor
integrate de management
al deşeurilor şi extinderea
infrastructurii de management al deşeurilor”
(cheltuieli eligibile- finanţare locală şi cheltuieli
neeligibile). Primarul comunei, Florina Peciu
Florianu, a fost împuternicită să semneze, pe
seama şi în numele Consiliului Local Avrig, Actul
Constitutiv şi Statutul ADI
„Eco Sibiu”. De asemenea,
edilul şef va reprezenta
comuna în Adunarea Generală a acestei asociaţii.

Planuri pentru construirea Trei secþii de votare pentru
unei sãli de sport
alegerile parlamentare
Primăria Racoviţa îşi
doreşte ca, în perioada
următoare, în comună să
fie construită o sală de
sport.
Documentaţia
necesară realizării acestui
obiectiv a fost întocmită şi
de puţin timp, a fost depusă
spre finanţare prin fonduri
guvernamentale,
la
Compania Na ţional ă de
Investiţii S.A. Dosarul cu

solicitarea de la Racoviţa a
fost luat în evidenţă, şi
pentru completarea sa, fapt
ce ar duce la promovarea
investiţiei, mai este nevoie
de anumite documente.
Actele respective solicitate
vor fi depuse în câteva zile,
urmând ca proiectul să
intre în faza final ă de
evaluare şi să se decidă
dacă va fi finanţat. Conform

strategiei
întocmite,
viitoarea sală de sport de la
Racoviţa, ce va putea fi
folosită atât de elevii Şcolii
cu clasele I-VIII, cât şi de
ceilalţi locuitori ai comunei,
ar urma să fie construită la
imobilul nr. 417, pe terenul
de lângă fosta Şcoală de
Arte şi Meserii, la ieşirea din
localitate spre Mârşa. Vom
reveni cu amănunte.

La Alegerile pentru
Senat şi Camera Deputaţilor, ce se vor desfăşura
duminică, 30 noiembrie,
în comuna Racoviţa vor
funcţiona trei secţii de
votare. Astfel, vor fi
amenajate secţii de votare la Şcoala cu clasele IVIII Racoviţa (Racoviţa, nr.
415)- SECŢIA nr. 326, la

Căminul Cultural Racoviţa
(Racoviţa, nr. 90)- SECŢIA
n r. 3 2 7 şi la Şcoala cu
clasele I-IV Sebeşu de Sus
(sat Sebeşu de Sus, nr. 34)SECŢIA nr. 328. La Secţia de
votare nr. 326, vor putea vota
cetăţenii cu drept de vot ce
au domiciliul stabil în
Racoviţa, de la nr.1 la nr 300,
la Secţia nr. 327 vor vota cei

ce locuiesc de la nr. 301 la
nr. 604, iar la Secţia nr. 328
vor putea vota toţi cetăţenii
din satul Şebeşu de Sus.
Pentru aceste alegeri, la
Racoviţa sunt înscrişi în
listele eletorale permanente 1789 cetăţeni cu
drept de vot, iar în satul
Sebeşu de Sus- 605
cetăţeni.

Dumitru Lugojanu, din tolba celor 102 ani
Are o tolbã plinã de poveºti trãite sau
auzite. Are mult umor ºi bunã dispoziþie. ªi
mai are dragoste de viaþã ºi respect pentru
cei din jur aºa cum rar întâlneºti. Aºa e
Dumitru Lugojanu, din Sebeºu de Sus, un
om care la 102 ani uimeºte prin spiritul
tânãr ºi senin.
La nea Dumitru Lugojanu
din Sebeşu de Sus, Tribuna
a ajuns pentru a treia oară în
ultimii trei ani. Am fost să-i
urăm La mulţi ani la cea
de-a 102-a aniversare, iar nea
Dumitru ne-a uimit din nou
pentru că, de ziua sa, ne-a

dăruit crâmpeie din spiritul
său tânăr şi ne-a dat o lecţie
despre cum trebuie să trăieşti
veacul. Alături de nea
Dumitru, au fost ieri cei doi
copii, Mircea şi Aurelia, nora
sa, iar în gând i-a avut tot
timpul pe nepoţi şi strănepoţi.

Poveºti
dintr-o 102 ani
De greutăţile vieţii s-a izbit
Dumitru Lugojanu încă pe
când era un copil: el şi fraţii
săi au rămas orfani micuţi
fiind. Au trecut în alte familii,
au muncit de mici şi au învins
în lupta cu viaţa. “Dumitru
Lugojanu s-a născut în
Maramureş, a făcut armata la
Focşani, dar s-a plimbat mult
prin ţară fiind manipulant de
păduri. A bătut sute de
kilometri printre copaci sau
pe drumurile ţării, iar când a
ajuns în Sebeşu de Sus şi o

tânără din sat- Elisabeta- i-a
furat inima, a decis să se
căsătorească şi să se stabilească în sat. Nea Dumitru e
văduv de mulţi ani, dar îţi
povesteşte de soţie de parcă ea
abia s-ar fi stins. La fel îţi
povesteşte despre aproape
orice din veacul pe care l-a trăit,
despre sutele de state de plată
întocmite, despre vagoanele
încărcate cu fructe de pădure
sau de peripeţiile prin ţări
străine. A călătorit peste tot, cu
căruţa, cu bicicleta şi mai apoi
cu maşina şi a adunat destule
poveşti: "Am fost în Germania
şi Belgia, la copii.
continuare ^n pag.3
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Membru în
n Asociaţia
Asocia ia de Dezvoltare
Intercomunitară „ECO
Intercomunitar
ECO SIBIU”
SIBIU
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INFORMARE
privind ºedinþa
ordinarã a
Consiliului
Local al
comunei
Racoviþa din
data de 27
octombrie 2008
modificarea Organigramei
Primăriei comunei Racoviţa;
5. Hotărârea privind
aprobarea PUZ pentru
construire casă de
vacanţă pentru Aurel şi
Teodora Bobanga;
6. Hotărârea privind
rectificarea bugetului
local pentru anul 2008;
7. Hotărârea privind
aprobarea încheierii unui
acord de parteneiat cu
PANHYDRO AS din
regatul Norvegiei.
S-au discutat şi s-au
aprobat:
- cererea Inspectoratului

Judeţean de Poliţie Sibiu
pentru intabularea în CF a
construcţiei aferente
Postului de Poli ţie
Racoviţa;
- cererea doamnei
Sorana Teodora Dan
pentru concesionare teren
(7-10
ha),
pentru
amenajarea unei tabere.
Domnul consilier Maxim
propune mărirea vetrei
satului, dar doamna
primar a menţionat că,
pentru moment, nu există
fonduri pentru întocmirea
unui Plan Urbanistic
General al localităţii.

Înscrieri pentru formaþia
de dansuri
Copiii ce doresc s ă
devină dansatori în cadrul
Ansamblului
folcloric
„Codruţ”, sunt invitaţi să
participe la repetiţiile ce se
desfăşoară în zilele de

miercuri, sâmbătă şi realizeze un festival dedicat
duminică, la Căminul sărbătorilor de iarnă, în
Cultural, sub coordonarea cadrul căruia noua formulă
instructorului Gheorghe a ansamblului copiilor va
Mereş. Primăria comunei susţine prima repre Racoviţa intenţionează să zentaţie.

Propunerea
dumneavoastrã pentru
O firmã norvegianã vrea sã dezvoltarea comunei
construiascã microhidrocentrale pe teritoriul
comunei
Cu
prilejul
ultimei
şedinţe ordinare, Consiliul
Local al comunei Racoviţa
a adoptat Hotărârea nr. 70,
privind aprobarea încheierea unui acord de
parteneriat cu Panhydro AS
din Regatul Norvegiei.
Obiectul parteneriatului va
fi proiectarea, realizarea şi
exploatarea de micro-

hidrocentrale pe cursurile
de apă din zona montană,
pe domeniul public şi
privat
al
comunei.
Consiliul Local va aproba
contractul de parteneriat în
urma prezentării unui
studiu tehnic, care va fi
suportat de partenerul
comunei.
Dacă
pe
cursurile ce apă ce curg pe

teritoriul comunei vor fi
construite micro- hidrocentrale, pentru că va
pune la dispoziţie terenul
necesar construcţiilor şi va
sprijini obţinerea avizelor
necesare, Racoviţa va
obţine 15% din beneficiul
obţinut ca urmare a
producţiei de energie
electrică.

Apel
Primãria comunei
Racoviþa face un
apel cãtre toþi
proprietarii de
terenuri ce se
învecineazã cu
Drumul Judeþean
105 G (AvrigTãlmaciu), sau cu
drumul ce face
legãtura între
Racoviþa ºi Sebeºu

de Sus, sã-ºi
cureþe terenurile
de resturile
vegetale (bãlãrii,
crengi etc), pe
toatã suprafaþa
lor, pânã la
marginea
drumurilor.
Aceastã acþiune ar
duce la un aspect
mai frumos ºi

îngrijit al
terenurilor,
precum ºi la
evitarea producerii
unor evenimente
rutiere nedorite, în
multe locuri,
plantele de pe
margine obturând
vizibilitatea pe
anumite porþiuni
de drum.

Publicaţia „Jurnalul de
Racoviţa” doreşte să vină
în sprijinul cetăţenilor cu
informaţii locale de interes,
dar, în acelaşi timp, îşi
propune să fie un fel de
„punte” întinsă între ei şi
conducerea comunei. Ca
urmare, orice orice locuitor
al comunei, indiferent dacă
are domiciliul în Racoviţa
sau în Sebeşu de Sus,
poate veni cu propuneri
concrete pentru dezvoltarea

comunei, de care Primăria
şi Consiliul Local trebuie să
ţină cont când va veni vorba
de stabilirea priorităţilor.
Doriţi ca o stradă să fie
asfaltat ă sau reparat ă ,
zonele verzi sau locurile de
joacă pentru copii să fie
mai bine îngrijite etc? Ne
puteţi transmite nouă care
ar trebui să fie principala
investiţie pentru comună!
Pentru moment, cei care
işi doresc să ne contacteze

şi
să
ne
transmită
gândurile lor o pot face prin
e
mail,
pe
adresa
jurnalulderacovita@gmail.com,
dar, în scurt timp, aceştia vor
avea la dispoziţie şi căsuţa
poştală „Jurnalul de
Racovi ţa”, ce va fi
amplasată
în
holul
Primăriei. Vă rugăm ca
mesajele trimise s ă fie
însoţite
de
numele,
prenumele şi adresa
semnatarului.

rosu galben albastru negru

Cu prilejul şedinţei
ordinare, au fost adoptate următoarele hotărâri:
1. Hotărârea privind
alegerea preşedintelui de
şedinţă- consilierul Ana
Măerean;
2. Hotărârea privind
aprobarea actului adiţional la Contractul Colectiv
de Muncă pentru angajaţii
din cadrul Primăriei
comunei Racoviţa;
3. Hotărârea privind
aprobarea achiziţionării
serviciilor de consultanţă
juridică;
4. Hotărârea privind
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S-a curãþat o parte din albia
pârâului Valea Lupului
Pentru a preveni
apariþia unor situaþii
periculoase, ce ar putea
provoca pagube
însemnate în perioada
anotimpului rece
(poduri de gheaþã,
inundaþii etc),
conducerea Primãriei
comunei Racoviþa a

decis sã execute unele
lucrãri de curãþire a
albiei pârâului Valea
Lupului, în zona
centralã- ºcoalã. Au fost
îndepãrtate cantitãþi
importante de aluviuni ºi
gunoaie, s-a nivelat
albia, pentru aceste
lucrãri fiind folosite

utilaje de mare
capacitate. Pe aceastã
cale, Primãria Racoviþa
face un apel cãtre toþi
cetãþenii ce locuiesc în
vecinãtatea Vãii Lupului,
sã nu mai arunce
gunoaiele provenite din
gospodãrii în albia
acestui curs de apã.

Votul uninominal ºi schimbãrile pe care le aduce

Uninominalul reprezintă
modul de alegere directă a
unor candidaţi individuali, opus
sistemului de alegere pe liste
întocmite de către partidele din
viaţa politică a unui stat. Votul
uninominal este un sistem de
vot majoritar, se bazează pe o
procedură majoritară - votul pe
liste fiind un sistem proporţional - şi este întâlnit şi sub
formula „Winner takes all”
(câştigătorul ia totul). Principalele caracteristici ale acestui
tip de vot constituie faptul că

permite apariţia unor guverne
stabile ca urmare a majorităţi
stabilite prin vot, dar şi faptul
că are drept consecinţă
nereprezentarea segmentului
de electorat care a votat
candidatul (sau lista) învins.

Majoritatea
voturilor asigurã
mandatul
Pentru a avea certitudinea că
vor ajunge deputaţi sau

senatori în viitoarea legislatură,
candidaţii partidelor trebuie să
câştige majoritatea în colegiul
uninominal în care candidează:
50 la sută plus un vot. De pildă,
dacă un candidat obţine 35 %
din voturile electoratului dintrun colegiu, nu este cert că va
ajunge senator sau deputat,
numai dacă la nivelul judeţului
partidul său va strânge mai
multe voturi decât partidele
care-i sprijină pe candidaţii lor.
Potrivit legii uninominalului, dacă delimitarea unor candidaţi

români au dreptul de a vota, o această sumă a voturilor va
singură dată, pentru Camera reprezenta baremul de intrare
Deputaţilor şi pentru Senat.
pentru candidaţii minorităţilor.
Adică, dacă media pentru fiecare
Independenþii
deputat va fi de 30.000 de voturi,
atunci un candidat al minorităţilor
trebuie sã obþinã
va putea accede în Cameră dacă
a întrunit minim 3.000 de voturi.
majoritatea
Votul uninominal va avea - ca De asemenea, conform legii
orice alt sistem de vot - avantaje uninominalului, dacă un candidat
şi dezavantaje. Candidaţii al minorităţilor întruneşte 50.000
voturi, iar pentru a ocupa un
Dacã eºti în tranzit, independenţi, indiferent de de
colegiul în care vor candida, vor fotoliu în Parlament erau necenu poþi vota
trebui să adune 50 % plus un vot sare numai 3.000, restul voturilor
nu se vor redistribui.
Una dintre noutăţile noului din numărul total al sufragiilor
sistem este schimbarea valabil exprimate. Cu alte cuvinte,
Alegerile parþiale
pragului electoral obligatoriu au nevoie de majoritate. Dacă
În caz de deces sau demisie
nu
vor
câştiga
colegiul,
voturile
de cinci la sută cu cel alternativ.
Astfel, orice formaţiune politică vor fi redistribuite după alegeri şi a unui senator sau deputat,
care reuşeşte să câştige şase sunt eliminaţi automat din pentru ocuparea mandatului
vacantat se organizează alemandate de deputaţi şi trei de competiţia electorală.
geri parţiale la nivelul colesenatori, va fi reprezentată în
giului uninominal în care a fost
Minoritãþile au
viitorul Parlament.
ales respectivul deputat sau
Spre deosebire de alegerile
nevoie de 10 % din
senator, scrie în legea votului
generale din 2004, când
uninominal. "Alegerile se orgavoturi
nizează doar dacă nu ar urma
Colegiul V Camera
În cazul pretendenţilor la un să aibă loc cu mai putin de şase
Deputaþilor: Avrig,
fotoliu în legislativul românesc din luni înainte de termenul stabilit
partea minorităţilor naţionale, pentru alegerile parlamentare.
Arpaºu de jos, Cârþa,
lucrurile se simplifică într-un fel. Alegerile parţiale se desfăşoară
Cârþiºoara, Porumbacu
Candidaţii
formaţiunilor etnice într-un singur tur, cel mai bine
de Jos, RACOVIÞA,
trebuie să adune mult mai puţine clasat candidat urmând a fi
Cisnãdie, Tãlmaciu,
voturi decât un candidat inde- declarat câştigător", se arată în
Sadu, Boiþa, Turnu Roºu, pendent sau al unui partid politic. lege. Se evidenţiază, astfel, o
Aceştia vor fi înscrişi la Biroul diferenţă. În cazul alegerilor
ªelimbãr, Roºia ºi
Electoral Central şi vor apărea pe parţiale, nu se mai aplică regula
Vurpãr.
buletinele de vot din întreaga ţară. celor 50 la sută plus unu din
românii aflaţi în tranzit au putut Potrivit legii votului uninominal, numărul de voturi, cel care are
vota pe liste speciale, acum numărul total de voturi valabil mai multe voturi este desemnat
situaţia se schimbă total. exprimate va fi împărţit la numărul câştigător şi ajunge deputat sau
"Fiecare alegător îşi exercită deputaţilor, iar 10 procente din senator.
dreptul de vot în secţia de votare
în a cărei listă electorală este Colegiul III Senat (alcãtuit din colegiile V-VI deputaþi):
înscris, de pe raza localităţii în Miercurea Sibiului, Apoldu de Jos, Ludoº, Pãuca,
care îşi are domiciliul sau reşe- Ocna Sibiului, ªura Mare, Slimnic, Loamneº, ªura
dinţa, cu excepţia candidaţilor Micã, Sãliºte, Tiliºca, Poiana Sibiului, Jina, Cisnãdie,
care pot vota la una dintre
secţiile de votare din cadrul Tãlmaciu, Sadu, Râu Sadului, Boiþa, Turnu Roºu,
colegiului uninominal unde Avrig, Cristian, Orlat, Gura Râului, Poplaca, Arpaºu
candidează", scrie în legea de Jos, Cârþa, Cârþiºoara, Porumbacu de Jos,
votului uninominal. Cetăţenii RACOVIÞA, ªelimbãr ºi Rãºinari.

dintr-un colegiu nu se va putea
face în acest mod, atunci
repartizarea unui mandat se va
putea face doar după voturile
obţinute la nivel naţional de
partidul care îl sprijină. De altfel,
cu cât vor exista mai mulţi
candidaţi într-un colegiu, cu atât
şansele de a câştiga majoritatea de 50 % se reduc.

Dumitru Lugojanu, din tolba celor 102 ani

urmare din pag.1
Dar înainte am fost la
Moscova. Cu căruţa am
plecat acolo. Cu ruşii am
lucrat mult", îşi aminteşte nea
Dumitru.

Mai bãtrân ca brazii
Să facă o casă şi un copil,
să planteze un pom. Asta
spune
înţelepciunea
populară că trebuie să facă

manipulant forestier, aşa că
natura şi pădurea i-au fost
mereu aproape. A ieşit la
pensie, dar nu s-a lăsat de
treabă : la câmp a lucrat până
acum 4-5 ani. Trecea pârâul
spre grădină şi acolo îşi
petrecea ziua săpând sau
culegând roadele. La
amiază, venea şi semnalul
că nea Dumitru e încă la
muncă: din grădină se auzea
cântecul său din frunză de
păr sau nuc. Acum nu mai
poate merge la grădină, dar
zilnic se aşază pe scaunul din
curte. Coboară singur scările,
un om într-o viaţă. Nea îşi duce şi scaunul şi nu se
Dumitru le-a făcut pe toate. prea lasă ajutat",spune fiica
Şi-a ridicat casă, i s-au născut bătrânului. Nici la biserică nu
doi copii şi nu a uitat nici de mai poate merge, dar până
copaci. "Când am venit aici, acum doi ani era nelipsit la
nu era nimic. Dar am avut un toate sărbătorile. Îl mâna
brad micuţ şi l-am sădit în credinţa în Dumnezeu.
grădină, e mare acum. Am "Credeţi în Dumnezeu?", nepus şi alţi pomi, au crescut a întrebat nea Dumitru ieri, în
toţi, pe unii i-a tăiat băiatul vreme ce ochii-i jucau în
acum un an-doi", povesteşte lacrimi. "Să credeţi că numai
Dumitru Lugojanu. “A fost el vă ajută. Eu acum trăiesc

să meargă la grădiniţă", ani, e un fidel al masspovesteşte nora sa, edu- media. Urmăreşte jurnale
catoare la grădiniţa din sat. şi emisiuni la televizor, iar
Secrete ale
Nea Dumitru a mai des- Tribuna o răsfoieşte zilnic,
longevitãþii?
coperit un "ingredient" care fie aşezat pe scaunul din
Fraţii săi au murit la 98 de îl ajută în lupta cu timpul şi curte, fie în casă în faţa unei
ani, Dumitru Lugojanu a îl ţine la curent cu tot ce se ceşti cu cafea sau a unui
împlinit 102 ani şi se bucură întâmplă în lume. La 102 pahar mic cu ţuică.
că până acum i-a dat
Dumnezeu multă sănătate.
"Nu mă doare nimic. Sunt
sănătos", spune bătrânul.
Aşa că văzându-l pe nea
Dumitru te întrebi care este
Fondator: Florina PECIU-FLORIANU,
secretul longevităţii sale: o
viaţă cumpătat trăită,
primarul comunei Racoviþa, ºi Consiliul Local
credinţa în Dumnezeu,
Racoviþa
bucuria de a trăi? Probabil
toate trei, aşa că ascultânduEditori: Dan FRÂNCU ºi Cosmin PAL
l pe nea Dumitru nu te miri
Colegiul de redacţie:
că îţi recită poezii de
Eminescu, că-ţi poate spune
Foto: Dan FRÂNCU
glume
despre
viaţa
scriitorilor români sau că la
Tehnoredactare: Bogdan OLTEAN
102 ani e pregătit să taie un
Tiparul:
secol din vârsta sa:
“Glumeşte mereu şi spune
E-mail: jurnalulderacovita@gmail.com
că la anul face 3 ani, e bun
în Rai, am tot ce-mi trebuie".
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! Pentru prima datã în România, cetãþenii îºi vor desemna reprezentanþii în Parlament
dupã modelul uninominal ! Cu alte cuvinte, vom alege oameni, nu liste oarbe, aºa cum a
fost pânã acum, chiar dacã nu vom vota dupã sistemul uninominalului "clasic", adicã
modelul alegerii primarilor ! Judeþul Sibiu este împãrþit în 3 colegii pentru Senat ºi 6
pentru Camera Deputaþilor ! Un deputat va reprezenta 70.000 de locuitori, iar un
senator 160.000 de locuitori !
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Microbuz pentru transportul elevilor
din Sebeșu
Sebe u de Sus
De puţin timp, datorită
programului
na ţional
derulat de Ministerul
Educa ţiei, Cercet ării şi
Tineretului, Şcoala cu
clasele I-VIII Racoviţa a
intrat în posesia unui
modern microbuz destinat
transportului
elevilor.
Începând cu data de 16
octombrie 2008, respectivul autovehicul efectuează
curse zilnice între satul
Sebeşu de Sus şi Racoviţa
(şi retur), pentru transportul
elevilor din clasele V-VIII
spre şcoala de la Racoviţa,
respectiv spre casă. De
asemenea, maşina aduce
la şcoală şi trei elevi ce
locuiesc la balastiera de la

Sebeş Olt. „Din cauza
numărului mic de elevi,
începând cu anul şcolar
2008-2009, ciclul gimnazial
de la şcoala din Şebeşu de
Sus a fost desfiinţat, cei 29
de copii continuându- şi
cursurile la Şcoala cu
clasele I-VIII Racoviţa. În
Sebeşu de Sus
mai
funcţionează doar Şcoala
cu clasele I-IV şi Grădiniţa.
Şoferul ce deserve şte
microbuzul este angajatul
şcolii (o jumătate de
normă) şi este plătit de
Inspectoratul
Şcolar
Judeţean Sibiu. Costurile
de întreţinere şi preţul
motorinii pentru maşină,
vor fi alocate de la bugetul

local al comunei.”, ne-a
informat directorul şcolii din
Racovi ţa, prof. Dorina
Mocanu. Conducerea şcolii
a depus toate documentele
pentru înmatricularea şi
înscrierea definităvă în
circulaţie a microbuzului,
această
operaţiune
urmând să fie încheiată în
câteva zile. De la începutul
anului şcolar 2008-2009 şi
până când microbuzul de la
Racoviţa a început să fie
utilizat, transportul elevilor
din Şebeşu de Sus a fost
asigurat de o firmă de
specialitate, costul acestui
serviciu fiind suportat de
Inspectoratul
Şcolar
Judeţean Sibiu.

Duminică, 26 octombrie,
pe platoul situat lângă
Complexul „Castel 2000”
(intersecţia DN 1 cu DN 7CTransfăgărăşanul),
s-a
desfăşurat prima ediţie a
Festivalului „Produse şi
tradiţii în Ţara Oltului”secţiunea PRODUSE. La
manifestare au participat
zeci de producători agricoli,
meşteşugari, mici industriaşi, crescători de
animale sau liberi profesionişti, din zona de sud a
judeţului (Ţara Oltuluiregiunea cuprinsă între Boiţa
şi Arpaşu de Jos), dar şi
invitaţi din afara acestei
zone. Sărbătoarea a fost
organizată de Asociaţia
Grupul de Acţiune Locală
„Ţara Oltului”, Asociaţia
„Prietenii
Avrigului”,
Protopopiatul Ortodox Avrig,
în colaborare cu Primăria
comunei Cârţa şi Primăria
comunei Cârţişoara.
Au fost prezenţi artişti
populari ţesători, maeştrii în
arta sticlăriei, producători de
ceară, producători de
brânzeturi, crescători de
animale, agricultori, producători de rachiu, sau ţuică de
casă, iconari, sculptori şi
modelatori în os, brutari şi
patiseri etc, fiecare dintre
aceştia prezentându-şi cum
a ştiut mai bine, rodul
muncii. Festivalul a debutat
în jurul orei 11, când, pe
scena special amenajată
pentru acest eveniment şi-au
făcut apariţia copiii din
grupurile folclorice de la
Arpaşu, ce au marcat prin
evoluţia lor (cântece şi
dansuri populare tradiţionale), primul punct inclus
în program. Deschiderea
oficială
a
festivalului
„Produse şi tradiţii în Ţara
Oltului” s-a consumat câteva
minute mai târziu, cu un scurt
cuvânt de salut adresat de
primarul comunei Cârţa
(gazda acestei ediţii), Cristin
Magheru. Au fost prezentaţi
participanţilor şi ceilalţi edili
din unităţile administrativ
teritoriale reprezentate. Apoi,
protopopul Avrigului, pr.

Vasile Gafton, ajutat de mai
mulţi studenţi de la
Facultatea de teologie
„Andrei Şaguna” din Sibiu, a
oficiat o scurtă slujbă de
binecuvântare a recoltei
acestui an şi a celor prezenţi
la manifestare. După acest
moment, programul artistic,
susţinut de artişti vocali sau
instrumentişti şi grupări din
toate localităţile participante,
dar şi de invitaţi speciali
sosiţi din Oraşul Victoria
(judeţul Braşov), a continuat
pe tot parcursul sărbătorii. În
paralel, un juriu format din
reprezentanţi ai localităţilor
Ţării Oltului, dar şi din
participanţi la sărbătoare, a
vizitat şi evaluat fiecare stand
şi participant. După această
operaţiune şi câteva minute
de bilanţ, membri juriului şi
organizatorii au decis care
au fost participanţii ce s-au
evidenţiat, aceştia primind
Diplome de Excelenţă,
Diplome Speciale şi frumoase cupe. De asemenea,
fiecare participant a primit
din partea organizatorilor
câte o diplomă de participare. Chiar dacă s-a aflat
doar la prima ediţie,
Festivalul „Produse şi tradiţii
în Ţara Oltului”, şi-a îndeplinit
cu succes menirea, a reamintit oamenilor că această
zonă deţine produse şi
producători de tradiţie şi de
calitate, ce merită promovate şi promovaţi mai
bine. Ca urmare, organizatorii proiectului îşi
propun, până în luna
decembrie a acestui an, să
realizeze un Catalog al
producătorilor şi produselor
tradiţionale, precum şi o
hartă a meşteşugurilor
tradiţionale din Ţara Oltului,
materiale informative ce vor
fi promovate prin diverse
metode: primării, centre de
informare turistică, târguri,
manifestări de profil etc. Pe
termen lung, se estimează
că acţiunea va duce la o mai
bună promovare a produselor şi producatorilor
tradiţionali, în spiritul unei
dezvoltări economice, ca

afaceri de familie, determinarea asocierii producătorilor, creşterea coeziunii
sociale şi consolidarea
parteneriatului public-privat
în regiune. Mai merită
menţionat faptul că acţiunea
a oferit prilejul multor producători de a prepara, la faţa
locului, mâncăruri tradiţionale (cocoloşi de mămăligă
cu brânză sau cârnaţi,
tocăniţă de miel, pastramă
la grătar, cartofi copţi cu

brănză, scoverzi etc), multe
din produsele expuse fiind
oferite spre „evaluare” participanţilor interesaţi. „Produse şi tradiţii în Ţara Oltului”
a fost cea mai importantă şi
de
amploare
acţiune
organizată de o asemenea
structură (Grup de Acţiune
Locală), în judeţul Sibiu. La
finalul sărbătorii, ambiţionaţi
de succesul înregistrat,
organizatorii au mărturisit că
se gândesc deja la ediţia de

anul viitor. Comuna Racoviţa,
Ce are mai mulţi reprezentanţi în Asociaţia Grupul
de Acţiune Locală „Ţara
Oltului”, a fost reprezentată
cum se cuvine la această
sărbătoare regională. Astfel,
dintre cei prezenţi menţionăm pe Maria Tărâţă şi Maria
Cîndea (ţesături tradiţionale),
Ieronim Fogoroş (miere şi

produse din ceară), Florina
Peciu Florianu şi Aurel
Bobanga (berbec la ceaun şi
sloi de oaie), Simion Olariu
(ţuică de Racoviţa). De
asemenea,
copii
din
Ansamblul folcloric „Codruţ”,
coordonaţi de instructorul
Gheorghe Mereş, au susţinut
un scurt program artistic pe
scena festivalului.
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Comuna Racoviþa a fost reprezentatã la Festivalul
„Produse ºi tradiþii în Þara Oltului”

