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Conducerea Primãriei
comunei Racoviþa face
apel la toþi cetãþenii
comunei sã participe la
curãþenia de primã
varã.
primãvarã.
“În ultima perioadã, am
depus eforturi deo
sebite
deosebite
pentru a înfru
museþa cât
înfrumuseþa
mai multe locuri din
comuna noas
trã, astfel
noastrã,
încât primãvara, ano
ano-timpul reînvierii ºi al
vieþii, sã-ºi facã simþitã
prezenþa în modul cel
mai fru
mos cu putinþã.
frumos
Pentru a contribui cu toþii
la acest lucru, fac un
apel cãtre concetãþeni,
cu rugãmintea de a-ºi
curãþa ºi înfrumuseþa
spaþiul din faþa locuin
locuin-þelor
þelor.. Dacã fiecare va
înþelege cã, fãrã prea
mari eforturi, poate sã-ºi
vãruiascã arborii din faþa
caselor
najeze
caselor,, sã-ºi ame
amenajeze
rondurile cu flori, sã-ºi

cureþe faþada casei sau
sã-ºi mãture trotuarul,
vom avea, cu siguranþã, o
localitate mai frumoasã,
vom demonstra cã suntem
oameni gospodari, cu
minte ºi bun simþ.”, ne-a
declarat primarul co
co-munei, Florina Peciu
Florianu.
“T
onul” acþiunii de
“Tonul”
curaþenie ºi înfrumuse
înfrumuse-þare a fost dat chiar de
conducerea
adminis
adminis-trativã a comunei care, pe
lângã amenajãrile ºi
lucrãrile edilitar-gospo
edilitar-gospo-dãreºti derulate în ultima
perioadã în mai multe
locuri, a început ºi
lucrarea de refacere a
faþadei clãdirii primãriei.
Dupã cum se vede ºi din
imaginea alãturatã, rezul
rezul-tatele se vãd deja, mare
parte din lucrare fiind
efectuatã.

Sãrbãtoarea fiilor satului la Racoviþa ºi Sebeºu de Sus
Primãria comunei Racoviþa
intenþioneazã sã organizeze, în
cursul lunii iulie a acestui an, o
întâlnire a tuturor fiilor comunei.

Sãrbãtoarea „Fiii satului la Racoviþa ºi Sebeºiu de Sus” se va
desfãºura în cel de-al patrulea
sfârºit de sãptãmânã al lunii iulie

(22- 24 iulie) ºi va cuprinde naþionale ºi judeþene,etc.
Persoanele ce îºi pot aduce
manifestãri diverse, spectacole,
serbãri câmpeneºti, activitãþi spor- contribuþia la organizarea
tive, întâlniri cu diverse oficialitãþi acestei sãrbãtori, sau au diverse

idei pentru program, sunt jurnalulderacovita@gmail.com, sau
invitate sã scrie organizatorilor sã se adreseze direct conducerii
pe una din adresele de email: Primãriei comunei Racoviþa.
Vom reveni cu amãnunte.
racovitaprimaria@yahoo.com,

Unde se sacrificã miei de Paºti?
canalizare. Totodatã, trebuie sã
existe facilitãþi de colectare a
subproduselor rezultate în urma
sacrificãrii ºi a materialelor de
risc (splina ºi ileonul) ºi dirijarea acestora pentru distrugere. Carnea se poate valorifica în unitãþi autorizate pe
raza judeþului.
În ceea ce priveºte sacrificarea mieilor în gospodãriile
populaþiei, carnea rezultatã va
fi consumatã în familia

respectivã.
"Activitatea acestor unitãþi
de sacrificare va fi supravegheatã permanent de medicii
veterinari repartizaþi ºi împuterniciþi de conducerea
DSVSA Sibiu care vor examina, marca prin ºtampilare ºi
vor elibera certificate pentru
carnea rezultatã. Valorificarea
cãrnii de miel este admisã prin
supermarketuri, carmangerii,
mãcelãrii ºi pieþele agro-

alimentare din Sibiu (Cibin,
Rahova,), Avrig, Tãlmaciu,
Agnita ºi Mediaº. Carcasa sã
fie marcatã vizibil cu ºtampila
rotundã cu inscripþia, codul
judeþului, numãrul de autorizare a unitãþii de sacrificare,
codul medicului veterinar ºi
inscripþia <controlat sanitarveterinar>", ne informeazã
dr. Ioan Penþea, Compartimentul Comunicare al
DSVSA Sibiu.

Urare la ceas de sãrbãtoare...
Conducerea Direcþiei Sani
tar-Veterinare ºi pentru
Siguranþa Alimentelor Sibiu
atrage atenþia cã sacrificarea
mieilor ºi valorificarea cãrnii
rezultate, în condiþiile legislaþiei
în vigoare, este admisã în abatoarele autorizate, în centrele
de tãiere cu activitate limitatã
ºi gospodãriile populaþiei.
Potrivit DSVSA, abatoarele

autorizate sanitar-veterinar
existã la Sibiu, Mediaº ºi
Bungard, iar carnea se poate
valorifica în unitãþi autorizate pe
piaþa naþionalã.
Sacrificarea mieilor este
permisã, de asemenea, în centre de tãiere cu activitate
limitatã, care se vor amenaja în
cadrul asociaþilor crescãtorilor
de ovine, sau la solicitarea

unor agenþi economici cu
sprijinul autoritãþilor locale.
Aceste centre vor fi verificate
de personalul de specialitate ºi
vor fi autorizate sã funcþioneze
timp de 10 zile în preajma
Sãrbãtorilor de Paºti, dacã sunt
asigurate spaþii de cazare a
mieilor înainte de sacrificare ºi
este asiguratã apa potabilã
(caldã ºi rece) ºi un sistem de

Sfânta Sãrbãtoare a Învierii
Mântuitorului sã fie momentul
când speranþele tainice sã
iasã la luminã ºi sã devinã
împliniri.
Sã avem puterea de a
câºtiga respectul oamenilor ºi
iubirea celor dragi, sã ne
bucurãm de ceea ce este
frumos ºi sã redescoperim
împreunã iubirea.
Sã încercãm sã facem
lumea puþin mai bunã.
Hristos a Înviat!
Primarul
dumneavoastrã,
Florina Peciu Florianu
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Cota de tãiere `i destinaþia masei
lemnoase pentru 2011
Consiliul Local al comunei
Racoviþa a adoptat recent, cu
prilejul unei ºedinþe ordinare,
Hotãrârea nr. 14/2011 privind
aprobarea destinaþiei volumului
de masã lemnoasã atribuitã ca ºi
cotã de tãiere pentru anul 2011,
precum ºi aprobarea tarifelor ce
se vor aplica pentru populaþie.
Astfel, aleºii locali au decis cã,
în cursul acestui an, din pãdurea
comunei se vor recolta maxim
6000 mc material lemons. Pentru
satisfacerea nevoilor populaþiei
comunei, s-a hotãrât ca
disponibilul acestui an sã fie de
1332 mc material lemons.
Tarifele ce vor fi aplicate pentru
vânzarea lemnului cãtre
populaþie diferã în funcþie de
diametrul arborilor ºi locul de

ridicare a materialului (drum auto
sau depozit final). Astfel, lemnul
de rãºinoase va fi vândut cu
preþuri între 50 lei/mc (lemn de
lucru cu diametrul mai mic de 10
cm, la drum auto) ºi 250 lei/mc
(lemn de lucru cu diametrul mai
mare de 34 cm, la depozitul final),
fagul se va vinde contra unor
sume între 85 lei/mc (lemn de
lucru cu diametrul mai mic de 12
cm, la drum auto) ºi 220 lei/mc
(lemn de lucru cu diametrul mai
mare de 40 cm, la depozitul final),
iar stejarul, gorunul, paltinul,
frasinul sau cireºul va fi vândut
în schimbul unor sume cuprinse
între 85 lei/mc (lemn de lucru cu
diametrul mai mic de 12 cm, la
drum auto) ºi 600 lei/mc (lemn de
lucru, cu diametrul mai mare de

40 cm).
Lemnul din alte specii de
foioase moi se va vinde cu preþuri
cuprinse între 65 ºi 150 lei/mc, iar
lemnul din alte specii de foioase
tari va costa între 85 ºi 180 lei/
mc.
În cursul anului 2011, lemnul
de foc va costa între 55 ºi 70 lei/
mc (rãºinoasele ºi diverse specii
esenþe moi) sau între 85 ºi 105
lei/mc (divesre specii esenþe tari).
Preþurile aprobate conþin
TVA.712/2011 privind aprobarea
volumului de masa lemnoasa
pentru anul 2011.
Urmãrirea ºi ducerea la
îndeplinire a acestei hotãrâri vor
fi asigurate de viceprimarul
comunei Racoviþa, împreunã cu
specialiºtii Ocolului Silvic Avrig.

privind ºedinþa ordinarã a Consiliului Local al
comunei Racoviþa din data de 30 martie 201
20111
ªedinþa ordinarã a Consiliului
Local Racoviþa a fost convocatã
prin Dispoziþia nr. 171/2011 a
primarului comunei, Florina Peciu
Florianu.
La ºedinþã au participat toþi cei
11 consilieri locali în funcþie,
primarul, secretarul comunei ºi
contabilul primãriei, Simona Cãlin.
Preºedintele de ºedinþã a fost

consilierul Nicolae Ritivoi.
Au fost adoptate
urmãtoarele hotãrâri:
1. Hotãrârea nr. 13/2011
privind aprobarea organigramei
ºi statului de funcþii ale Primãriei
Racoviþa pe anul 2011;
2. Hotãrârea nr. 14/2011
privind aprobarea volumului de
masã lemnoasã ce va fi recoltat

din pãdurea comunei în anul
2011, precum ºi aprobarea
tarifelor ce se vor aplica pentru
populaþie;
3. Hotãrârea nr. 15/2011
privind acordarea unor drepturi
pompierilor voluntari din cadrul
serviciului voluntar pentru situaþii
de urgenþã;
4. Hotãrârea nr. 16/2011

privind completarea Hotãrârii nr.
57/2010 privind impozitele ºi
taxele locale pentru anul 2011;
5. Hotãrârea nr. 17/2011
privind rectificarea bugetului local de venituri ºi cheltuieli pe
anul 2011;
6. Hotãrârea nr. 18/2011
privind aprobarea acordãrii unor
ajutoare de urgenþã familiilor sau
persoanele singure aflate în
stare de necesitate ºi stabilirea
criteriilor de aprobare.
Au mai fost supuse aprobãrii

urmãtoarele:
- cererea domnului Vasile
Ignat pentru acordarea unui
ajutor de înmormântare- s-a
aprobat acordarea unui ajutor în
sumã de 500 de lei;
- cererea domnului Achim
Trandafir pentru închiriere teren
în vedera construirii unei casenu existã teren disponibil de
închiriat pentru case;
- cererile de administrare a
terenurilor agricole ºi forestiere
pentru vânãtoare, depuse de

Asociaþia Proprietarilor de
terenuri agricole ºi forestiere
Porumbacu ºi Ocolul Silvic
Avrig- s-a votat secret ºi în
urma numãrãrii voturilor, s-a
decis ca terenurile pentru
vânãtoare sã fie date în
administrare Ocolului Silvic
Avrig.
Toate proiectele de hotãrâre
ce au fost supuse aprobãrii
consilierilor locali au fost iniþiate
de primarul comunei, Florina
Peciu Florianu.

HOTÃRÂREA Nr. 18/2011
privind aprobarea acordãrii unor ajutoare de urgenþã familiilor sau persoanelor singure aflate în
stare de necesitate ºi stabilirea criteriilor de aprobare
Consiliul Local al comunei
Racoviþa, judetul Sibiu, întrunit în
ºedinþa ordinarã din 30 martie
2011,
Având în vedere referatul nr.
714/2011
elaborat
de
compartimentul de asistenþã
socialã al comunei Racoviþa, prin
care propune acordarea
ajutoarelor de urgenþã familiilor
sau persoanelor singure aflate în
situaþii limitã, de urgenþã, ºi

criteriile de aprobare a acestora,
precum ºi expunerea de motive
a primarului comunei Racoviþa.
Vãzând raportul favorabil al
comisiei de specialitate buget
finanþe, administrarea domeniului
public ºi privat, agriculturã,
gospodãrire publicã, servicii ºi
comerþ.
În conformitate cu prevederile
art. 28 alin. 2 , 3, 4 ºi 5 din Legea
nr. 416/2001 republicatã privind

de ajutoare de urgenþã familiilor
sau persoanelor singure, aflate în
situaþii deosebite, de necesitate,
de risc sau de urgenþã;
Art. 2. Se stabilesc urmãtoarele criterii de acordare a
ajutoarelor de urgenþã, astfel:
calamitãþi naturale, incendii,
persoane fãrã locuinþã sau fãrã
venituri, familii sau persoane
HOTÃRÃªTE:
aflate în dificultate, pentru interArt.1. Se aprobã acordarea venþii chirurgicale, investigaþii

venitul minim garantat precum ºi
HG- 50/2011 privind normele de
aplicare.
În conformitate cu prevederile
art. 36, alin 2 lit. d, alin. 6, pct. 2,
art. 45 alin. 1, din Legea nr. 215/
2001 privind administraþia publicã
localã, republicatã, cu modificãrile
ºi completãrile ulterioare,

Program de finanþare
europeanã pentru IMM–uri
Pânã la data de 29
aprilie 2011, se pot depune
proiecte în cadrul
Programului Naþional de
Dezvoltare Ruralã; Mãsura
121 - "Modernizarea
exploataþiilor agricole".
Alocare financiarã pentru
anul 2011: 150 milioane
euro. Finanþator: Uniunea
Europeanã ºi Guvernul
României. Surse de
informare suplimentare:
www.prdr.ro, www.madr.ro,

www.apdrp.ro.
Durata maximã de
implementare: 36 de luni
de la data semnãrii
Contractului de finanþare
(pentru proiecte care
prevãd lucrãri de
construcþie, montaj),
respectiv 24 de luni
(pentru proiecte care
prevãd achiziþii simple de
utilaje, echipamente,
dotãri). Cofinanþare: între
40% ºi 75%, din totalul

cheltuielilor eligibile ºi nu
va depãºi 800.000 euro/
proiect; valoare totalã a
proiectului nu poate
depãºi suma de 2 milioane
euro.
Nu vor fi acceptate
proiecte cu valoare totalã
a cheltuielilor eligibile sub
5.000 euro. Se poate
obþine un avans din
valoarea totalã a
ajutorului public
nerambursabil solicitat.

medicale costisitoare, persoane
cu handicap aflate în stare de
necessitate;
Art. 3. Primarul comunei Racoviþa, în funcþie de gravitatea
cazului, va aprecia cuantumul
sumelor ºi va acorda, când este
cazul, ajutoarele de urgenþã.
Fondurile necesare acordãrii
ajutoarelor de urgenþã se vor
acorda din bugetul local.
Art. 4. Îndeplinirea prezentei

revine primarului comunei
Racoviþa, prin compartimentul
de asistenþã socialã.
Adoptatã în Racoviþa, la 30
martie 2011.
PREªEDINTE DE
ªEDINÞÃ
CONSILIER
Nicolae Ritivoi
CONTRASEMNEAZÃ
S E C R E TTA
AR
Virginia Pavel


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. Vã rugãm ca mesajele trimise sã fie însoþite de numele,
prenumele ºi adresa semnatarului.

NUME:

Prenume:

Str.

rosu galben albastru negru
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Comercializarea
produselor din lapte
Conducerea
Direcþiei
SanitarVeterinare
ºi
pentru
Siguranþa
Alimentelor Sibiu vine cu o serie de
precizãri
în
ceea
ce
priveºte
comercializarea laptelui ºi a produselor
derivate. Astfel, producãtorii agricoli ºi
crescãtorii de animale pot valorifica
produse din lapte (caº, telemea, urdã,
brânzã) numai în spaþii autorizate sanitar
veterinar
Aceºtia
trebuie
sã
veterinar..
îndeplineascã condiþii: produsele sã fie
obþinuþe din lapte crud, în condiþiile
respectãrii normelor de sãnãtate ºi
igienã; producãtorul sã deþinã document
de
înregistrare
sanitarã
veterinarã

pentru vânzare directã / vânzare cu
amãnuntul, certificat de producãtor
eliberat de primãria din localitate vizat
de asociaþia profesionalã sau medicul
veterinar zonal, fiºa de sãnãtate a
animalelor vizat de medicul veterinar
veterinar,, ºi
carnet de sãnãtate a producãtorului cu
viza medicului uman; sã respecte
condiþiile de igienã privind transportul,
depozitarea ºi comercializarea acestor
produse ºi sã ofere consumatorului date
privind
identitatea
producãtorului,
sortimentul de produs, data obþinerii,
înscrise pe o etichetã ataºatã pe ambalaj‚
sticla pentru lapte, cutia de plastic sau

putina pentru brânzeturi.
În aceastã perioadã a postului Paºtilor
Paºtilor,,
conducerea DSVSA Sibiu va asigura
serviciu permanent la sediul unitãþii, la
circumscripþiile
sanitar-veterinare
ºi
pentru siguranþa alimentelor zilnic,
inclusiv sâmbãta ºi duminica, pe baza
unui program stabilit ºi afiºat la sediile
respective.
Pentru
sesizarea
unor
aspecte nedorite, consumatorii au la
dispoziþie telefoanele DSVSA Sibiu 0269/
223314 sau 0269/223069. Informaþiile
ne-au fost oferite de dr
dr.. Ioan Penþea,
Compartimentul Comunicare la DSVSA
Sibiu.

APEL din partea Asociaþiei Sportive Racoviþa
Au fost finalizate demersurile
pentru înfiinþarea Asociaþiei
Sportive Racoviþa. Persoanele
interesate sã fie membri al
acestei asociaþii ºi sã participe
la diversele chestiuni organi-

zatorice ale acesteia, se pot
adresa pentru detalii la domunul
Nicolae Balea (Registrul Agricol- Primãria comunei Racoviþa)
sau la domnul Lucian Gerea
(Serviciul Voluntar pentru

Situaþii de Urgenþã- Primãria
comunei Racoviþa).
De asemenea, voluntarii ce
doresc sã acorde sprijin pentru
execuþia lucrãrilor de împrejmuire a terenului de sport al

asociaþiei, sunt aºteptaþi sã se
adreseze responsabililor mai
sus amintiþi.
Pânã la acest moment, datoritã sprijinului financiar primit din
partea Asociaþiei “Carquefou-

Racoviþa”, s-a reuºit achiziþionarea a douã seturi complete
de echipament (tricouri, pantaloni scurþi, ciorapi, ghete de
joc) pentru echipa de fotbal a
asociaþiei. Dacã nu vor fi

întâmpinate probleme deosebite, echipa va fi înscrisã în
campionatul judeþean de fotbal,
începând cu sezonul competiþional 2011-2012.
Vã mulþumim!

Fogoroº (nr. 288), Maria Maxim
(nr. 316), Gheorghe Timariu (nr.
326), Elena ªandru (nr. 329),
Maria Drãgoiu (nr. 340),
Alexandru Armenciu (nr. 420),
Anicuþa Hulpuº (nr. 454), Ioan
Lãcãtuº (nr. 459), Valeriu
Fogoroº (nr. 492), Paraschiva
Stoica (nr. 501), Maria Stoica (nr.
519), Elena Neagu (nr. 535),
Ioan Stoica (nr. 539), Cornelia
Gabor (nr. 559), Paraschiva
Dera (nr. 566), Elena Vereº (nr.
573), Viorica Gheorghiþã (nr.
584), Ioan Lungu (nr. 592).

O menþiune ºi o urare specialã
pentru Otilia Trifu (nr. 162), cea
mai în vârstã locuitoare din
Racoviþa, ce împlineºte luna
aceasta 94 de ani!

Continuãm ºi în acest numãr al ziarului
„J
urnalul de R
aco
viþa”, publicar
ea numelor
„Jurnalul
Raco
acoviþa”,
publicarea
tuturor cetãþenilor comunei nãscuþi între
anii 195
1-1960, ce îºi aniv
er
seazã ziua de
1951-1960,
aniver
erseazã
naºter
sul acestei luni. A
ceastã
naºteree în cur
cursul
Aceastã
rubricã este realizatã cu sprijinul
consilierului local Ana Mãerean, ce s-a
ocupat de colectar
ea datelor
colectarea
datelor..
RA
CO
VIÞA
RACO
COVIÞA

banga (nr. 167), Marioara
Doina Stoichiþã (nr. 4), Gheor- Mureºan (nr. 176), Ileana Comºa
ghe Mereº (nr. 97), Elena (nr. 183), Iosif Raþiu (nr. 245),
Muntean (nr. 132), Ioan Bo- Ioan Fogoroº (nr. 287), Florica

HOTÃRÂREA nr.15

SEBEªU DE SUS

Mãrioara Ciortea (nr. 48),
Gheorghe Sinu (nr. 138), Ioan
Mãierean (nr. 203), Gheorghe
Cornaciu (nr. 243), Filofteia
Radu (nr. 260).
Urãm sãrbãtoriþilor din aceastã
lunã multã sãnãtate, fericire ºi
bucurii alãturi de cei dragi.
LA MULÞI ANI!

privind completarea ”Regulamentului de organizare ºi funcþionare a serviciului public de
pompieri voluntari pe teritoriul comunei Racoviþa”

Consiliul Local al comunei
Racoviþa, judeþul Sibiu, întrunit în
ºedinþa ordinarã din data de 30
martie 2011,
Având în vedere raportul de
specialitate nr. 591/2011 privind
stabilirea de mãsuri care sã
motiveze participarea pompierilor
la intervenþii, se completeaza
HCL nr. 19/2010 privind
reorganizarea serviciului SVSU
din cadrul Primãriei Racoviþa.
Vãzând raportul favorabil al
comisiei buget finante, administrarea domeniului public ºi privat,
agriculturã, protecþia mediului,
servicii ºi comerþ;
În conformitate cu prevederile
art. 12 lit. b, din OG nr. 60/1997
privind apãrarea împotriva
incendiilor, Cap. IV, art. 7 lit. d ºi
q din HG-1579/2005 privind
Statutul personalului voluntar din
serviciile de urgenþã voluntare;
În temeiul dispoziþiilor art. 36
alin. 2, lit. d, alin. 6 pct. 8, art. 45
alin.1, din Legea nr. 215/2001

privind administraþia publicã
localã, republicatã, cu modificãri
ºi completãri,
HOTÃRÃªTE:
Art. 1. Se aprobã completarea
“Regulamentului de organizare ºi
funcþionare a serviciului public de
pompieri voluntari pe teritoriul
comunei Racoviþa”, astfel:
Pentru activitatea desfaºuratã
de pompierii voluntari care au
încheiat contract de voluntariat cu
Primãria comunei Racoviþa, se
vor compensa, dupã cum
urmeazã:
- pentru activitatea de pregãtire- ºeful de formaþie 8 lei/orã,
ºeful de grupã 7 lei/orã, pompieri
voluntari 6 lei/orã;
- pentru activitatea de intervenþie- pentru fiecare participant
la intervenþie suma de 10 lei/orã,
pentru situaþiile în care nu existã
posibilitatea de compensare în
bani a membrilor serviciului
SVSU, plata poate fi în naturã
(pentru fiecare membru partici-

pant la intervenþie, sã fie
compensat cu lemn provenit din
pãdurea comunalã, în funcþie de
contribuþia adusã de fiecare participant, între 2 ºi 5 mc lemn de
foc).
-peste 5 intervenþii consecutive/an- sã se acorde 2 mc lemn
foc bonus, ridicat pe cheltuiala sa;
Art. 2. Se completeazã cap. 7
din HCL nr. 19/2010 privind
reorganizarea SVSU din cadrul
Primãriei Racoviþa, cu prevederile de la art. 1;
Art. 3. ªeful SVSU, împreunã
cu conducãtorul unitãþii, va
asigura ducerea la îndeplinire a
prezentei hotãrâri.
Adoptatã în Racoviþa, la 30
martie 2011.
PREªEDINTE
CONSILIER
Nicolae Ritivoi
CONTRASEMNEAZÃ
S E C R E TTA
AR
Virginia Pavel
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Serbare dedicatã Paºtilor

Manifestarea a fost organizatã de ªcoala cu clasele
I-VIII Racoviþa (prin grija ºi
efortul deosebit al prof. Florin
Stoia) ºi a beneficiat de spri
spri-jinul sponsorilor: Mitropolia
Ardealului, Parohia Orto
doxã
Ortodoxã
Racoviþa, familia Peciu- Flo
Flo-rianu ºi cadrele didactice.

În cadrul serbãrii, elevii
ºcolii au susþinut diverse
momente artistice prin care
au prezentat principalelor
date despre semnificaþia Sãr
Sãr-bãtorii Învierii Domnului, au
recitat poezii religioase, iar
corul instituþiei de învãþã
mânt
învãþãmânt
a interpretat câteva cântece

în cinstea marii sãrbãtori.
Dupã programul artistic, cei
interesaþi au putut vizita o
expoziþie de proiecte ºi
portofolii dedicate sãrbãtorii
pascale, iar la finalul mani
mani-festãrii, s-a desfãºurat festi
festi-vitatea de premiere a celor
mai reuºite lucrãri.

Paºtele - ªcoala Învierii

Suntem familiarizaþi într-o
oarecare mãsurã cu zicala: Omul
cât trãieºte învaþã. Este în firea
lui. Educabilitatea þine de relaþia

omului cu lumea, cu oamenii.
Învãþãm lumea luând-o pe bucãþi
ºi oamenii unul câte unul. Învãþãm
lucruri care trec, lucruri impreg-

nate de timp. Timpul este însãºi
mãsura trecerii lor. Trece timpul,
lumea, omul, ºi chiar ºi cerurile ºi
pãmântul (Mt. 24, 35), dar rãmân
cuvintele lui Hristos. Ce ne spune
El? Cã cel care rãmâne în El, chiar
de va muri va fi viu (In. 11, 25).
Gândind Paºtele în aceastã
accepþiune de ªcoalã a Învierii,
observãm cum proverbul sau
sintagma utilizatã de noi aratã cã
învãþarea este un proces
continuu. Acest proces se
desfãºoarã pe întreaga duratã a
vieþii omului. Din punct de vedere
creºtin însã, conþinutul învãþãrii
este cu totul altul, ºi anume, pentru
noi, creºtinii, viaþa aceasta pe
pãmânt este o ºcoalã la care
învãþãm cum sã ne asigurãm
nemurirea ºi viaþa veºnicã .
Omul cât trãieºte învaþã. Însã,
din pãcate, nu despre viaþã,
învaþã omul, ci despre moarte.
Despre ceea ce nu poate rãmâne
perpetuu dacã nu va fi þinut în
existenþã de Ceva sau de Cineva
mai presus de existenþã. Abia
murind, omul învaþã despre viaþã
cã nu trece. Pesah/Paºtele este
trecerea a ceea ce nu trece –

PROGRAMUL CU PUBLICUL AL SERVICIULUI PUBLIC
COMUNITAR LOCAL DE EVIDENÞÃ A PERSOANELOR
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sufletul, dintr-o lume trecãtoare în
lumea care i se potriveºte cel mai
bine – veºnicia. De aceea trecem
din cele trecãtoare, ca sã ne
învãþãm a învia la cele netrecãtoare. Nici o ºcoalã din lume nu
ne va putea învãþa mai bine acest
lucru decât Paºtele. Din acest
motiv ºi misiunea Bisericii (care
este, ºi ea, o ºcoalã) este de a
crea în fiecare membru al ei
convingerea cã starea normalã a
personalitãþii omeneºti o constituie
nemurirea ºi veºnicia, iar nu
temporalitatea ºi moartea, ºi cã
omul este un cãlãtor care prin
moarte ºi temporalitate înainteazã
spre nemurire ºi spre veºnicie .
Paºtele este ºcoala la care
învãþãm sã înviem prin observare/
contemplare a unui Model dat.
Prin învãþarea încrederii în Acest
Model. Prin împroprierea Lui. A
învãþa capãtã astfel un caracter
absolut. În termeni umani, lumeºti,
învãþarea înseamnã acumulare,
strângere de cunoºtinþe. În
termeni duhovniceºti, învãþarea
înseamnã acumulare de viaþã.
Într-unul dintre cazuri – primul –
se poate afirma: învãþ, adicã mã

familiarizez cu trecerea, pe când,
în cel de-al doilea, formula corectã
este: trec/pesah, în sens creºtin,
adicã învãþ sã înviez, ca sã nu mai
trec!
Pedagogul, Cel care ne învaþã
Învierea este, El Însuºi, Cel care
trece pentru a ne învãþa. Paºtele
devine ºcoalã, iar Învierea este
obiectul învãþãrii ºi criteriul de
evaluare. Preocuparea noastrã
de cãpãtâi ar trebui sã fie aceea
de a nu rãmâne corigenþi, mai ales
cã, în Bisericã ni se dau exemple
cât se poate de concrete de
oameni care au învãþat sã învieze
– sfinþii.
Astfel, Vieþile Sfinþilor sunt
Pedagogia unicã a Ortodoxiei
pentru cã în ele s-a arãtat cum se
formeazã ºi se edificã persoana
umanã desãvârºitã, omul desãvârºit ºi cum creºte ajungând
bãrbat desãvârºit la mãsura
vârstei plinãtãþii lui Hristos (Efes.
4, 13) prin Sfintele Taine ºi Sfintele
Virtuþi. Acesta constituie idealul
pedagogic al Evangheliei, singurul ideal vrednic de o fiinþã
dumnezeiascã cum este omul .
Biserica a fost, este ºi va fi

LUNI

MIERCURI

MARÞI

JOI

8 – 16
8 – 16

10,30 – 18,30
8 – 16

întotdeauna alãturi de ºcoalã
deoarece, ºcoala este ºcoalã cu
adevãrat doar în legãturã cu
Biserica, locul unde se învaþã
Învierea, nemurirea. Cunoºtinþele
sunt multe ºi variate, mai ales azi,
când evoluþia ºtiinþificã este
nãucitoare, însã dacã învãþãm sã
învãþãm de toate, dar nu învãþãm
sã devenim nemuritori prin Înviere, am învãþat degeaba, pentru
cã, din perspectiva veºniciei nu
ne va folosi la nimic tot ce am
învãþat despre cele trecãtoare.
Învãþarea are scopul deprinderii
noastre cu cele ale lumii de aici,
iar, mai apoi, ºi cu cele ale lumii de
Dincolo.
Omul, cât trãieºte învaþã... cã,
fãrã Înviere nu existã bucurie.
Oricâte cunoºtinþe s-ar acumula
ºi oricâtã bucurie am avea de pe
urma acestor cunoºtinþe, ele
trebuiesc încununate cu învãþarea Învierii, Care, Ea singurã
este pricina adevãratei bucurii.
Hristos a Înviat!, ca ºi noi sã
învãþãm sã înviem.
Protopopul A vrigului,
pr
asile GAFT
ON
pr.. V
Vasile
GAFTON

VINERI

8 – 13,30
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Joi, 14 aprilie, sala de spectacole a Cãminului Cultural din
comuna Racoviþa a gãzduit serbarea dedicatã Sfintelor Sãrbãtori
de Paºti, intitulatã „Patimile ºi Învierea Domnului- momente de
meditaþie ºi trãire sufleteascã”.

