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Copiii din Ţara
ara Oltului, înn ccăutare
utare de comori...

Proiectul “Comorile din Þara
Oltului”- concurs de culturã
generalã ºi orientare turisticã,
este organizat de Asociaþia
Grupul de Acþiune Localã (GAL)
„Þara Oltului”. La fiecare ediþie,
în organizarea acþiunii sunt
implicaþi, pe lângã proprii
membri ºi alþi parteneri. În acest
an, principalii parteneri în organizarea concursului “Comorile
din Þara Oltului” au fost ªcoala
cu clasele I-VIII din Porumbacu
de Jos, Asociaþia de prietenie „Ille
et Vilaine – Sibiu”, Asociaþia de
la poalele Negoiului, Primãria ºi
Consiliul Local al comunei
Porumbacu de Jos.

Spre locul de tabãrã
Echipajele participante la
ediþia 2011 a concursului ºi-au
dat întâlnire vineri, la orele
amiezii, la ªcoala cu clasele IVIII Porumbacu de Jos, de unde,
în jurul orei 14, au plecat în
coloanã spre locul de amplasare al taberei (Cabana
“Glãjãrie” a Ocolului Silvic
Avrig- Porumbacu de Sus). Au

fost prezente 11 echipaje- Arpaºu
de Jos, Cârþiºoara, Cârþa,
Porumbacu de Jos, Scoreiu,
Avrig 1, Avrig 2, Mârºa,
Racoviþa, Turnu Roºu, Boiþa.
Imediat dupã sosire, echipele
ºi-au delimitat locul de campare
ºi au început amplasarea
corturilor, tabãra luând, încetîncet, formã. Câteva zeci de
corturi colorate au umplut în
scurt timp, poiana din imediata
apropiere a cabanei.

Copiii au învãþat câte
ceva din tainele
pãdurii...
Dupã câteva minute de
socializare, participanþii au fost
invitaþi la prima activitate din
cadrul proiectului: vizitarea
pepinierei de molid ºi a plantajului
pentru seminþe. Împreunã cu
silvicultorul Lucian Cãlin (ce a
fost alãturi de participanþi pe toatã
durata concursului), participanþii
s-au deplasat la locul unde îºi
trãiesc primii ani din viaþã arborii
viitoarelor pãduri ale patriei, au

aflat detalii despre specii,
tehnologia plantãrii ºi alte
activitãþii forestiere. O scurtã
oprire a fost fãcutã ºi la plantajul
de la Glãjãrie, locul unde se
produce anual o mare cantitate de
ºeminþe din mai multe specii de
rãºinoase, dupã care, grupul a
intrat adânc în pãdurea apropiatã
pentru a vizita locul unde se
administreazã hranã vieþuitoarelor sãlbatice (urs, porc mistreþ,
cerb ºi cãprioarã) ºi observatorul
pentru vânat. Dupã ce au ascultat
explicaþiile silvicultorului avrigean, cei interesaþi au putut urca prima zi ºi a udat serios zona.
în observator, pentru a admira Din fericire, nu s-au înregistrat
zona.
incidente, iar copii au trecut cu
bine ºi acest test de rezistenþã.

Pregãtiri pentru start

Seara, a urmat ºedinþa tehnicã,
organizatorii oferind copiilor
detalii despre regulamentele de
tabãrã ºi concurs.
Prima zi a ediþiei a IV-a a
concursului s-a încheiat cu o
reprizã de discotecã, apreciatã la
maxim de toþi copii prezenþi.
Din peisaj n-a lipsit nici ploaia,
care ºi-a cam fãcut de cap în

Probe diverse...
Sâmbãtã a fost ziua probelor
de concurs la “Comorile din Þara
Oltului”.
Rând pe rând, la un interval de
15 minute, echipele au luat startul
în proba de traseu. Aceasta a
constat în parcurgerea unui
circuit prin pãdure, cu o lungime
de aproximativ 2 km, pe

parcursul cãruia au fost fixate 6
posturi cu arbitri, unde fiecare
concurent sau echipaj a avut de
efectuat diverse activitãþi (au fost
testate capacitãþile de efort,
echilibrul, imaginaþia ºi spiritul
de observaþie, cunoºtinþele
referitoare la flora ºi fauna zonei,
dar ºi cele de prim ajutor ºi
supravieþuire etc).
La finalizarea acestei probe,
echipajele au avut de trecut ºi
proba teoreticã a concursului
(informaþii generale despre
teritoriul Þãrii Oltului ºi proba
hãrþii mute), punctajele obþinute

fiind cumulate pentru a fi
alcãtuit clasamentul general.
Totuºi, pânã la ora stingerii,
în concurs au mai fost
prezentate încã douã probe
(tradiþii locale ºi proba
artisticã), apreciate cum se
cuvine ºi rãsplãtite cu aplauze
de toþi participanþii.
Spre finalul serii de sâmbãtã,
organizatorii au inclus în
program un foc de tabãrã, o
nouã reprizã de discotecã ºi
karaoke.
(continuarea în pagina 4)

Mai mulþi bani pentru agricultura ecologicã
Agriculturã a Judeþului Sibiu.
Astfel, ing. Gheorghe Budralã,
director executiv al DAJ Sibiu,
spune cã operatorii ecologici
sibieni pot depune cereri pentru
anul în curs în perioada 1
septembrie-15 octombrie 2011,
iar organismele de inspecþie ºi
certificare vor elibera documentele justificative pânã la 15
octombrie 2011. Budralã susþine
cã "aceastã mãsurã vine sã dea
posibilitatea unui numãr cât mai
mare de beneficiari de a accesa
ajutorul financiar ºi de a-ºi
completa documentaþia necesarã în termenul stabilit. În
consecinþã, - adaugã directorul
Budralã, prin Hotârârea

Guvernului a fost schimbat ºi
termenul de modificare a
controlului la faþa locului, care
va începe la 1 noiembrie 2011.

Continuãm ºi în acest numãr al ziarului „Jurnalul de Racoviþa”,
publicarea numelor tuturor cetãþenilor comunei nãscuþi între anii
1951-1960, 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.

(nr. 450), Gheorghe Hulpuº (nr.
454), Angela Sãbãduº (nr. 458),
ªtefan Stoica (nr. 469), Nicolae
Balea (nr. 511), Paraschiva
Balea (nr. 511), Cornel Fogoroº
(nr. 520), Dumitru Gheorghiþã
(nr. 551), Mircea Gheorghiþã (nr.
584), Mircea Ciorogar (nr. 604garã).

dragi.
O urare specialã ºi cele mai
sincere felicitãri pentru Vasile
Curtean (nr. 297- Sebeºu de
Sus), ce luna aceasta
împlineºte 90 de ani.
LA MULÞI ANI!

RACOVIÞA
Florina Peciu Florianu (nr. 1), Ana Limbãºan (nr. 6), Mlivia
Aleman (nr. 15), Maria Limbãºan (nr. 49), Nicolae Vasiu (nr. 57),
Lenuþa Bobanga (nr. 58), Valentin Farcaºiu (nr. 145), Ana Mãerean
(nr. 180), Leonora Brudaru (nr. 228), Valeriu Mohanu (nr. 293),
Maria Limbãºan (nr. 296), Nicolae Murãrescu (nr. 297), Maria
Ceauºilã (nr. 310), Maria Vasiu (nr. 327), Mircea Durdun (nr. 338),
Nicolae Maxim (nr. 439), Iuliana Maxim (nr. 439), Mãrioara Maxim

SEBEªU DE SUS
Maria Belciu (nr. 72), Ioan
Ciofu (nr. 169), Vasile ªerban
(nr. 174), Maria ªerban (nr.
194).
Urãm sãrbãtoriþilor din
aceastã lunã, multã sãnãtate,
fericire ºi bucurii alãturi de cei

Pentru 2010 plãþile au crescut cu 41% la producþia vegetalã ºi cu 79% la
producþia animalierã * În judeþul Sibiu, 1111 producãtori agricoli au primit
deja 45.700 euro pentru producþia vegetalã ecologicã, aflatã în conversie*
P e n t r u a n u l 2 0 1111 , e i p o t d e p u n e c e r e r i p e n t r u a c o r d a r e a a c e s t u i s p r i j i n
specific, în perioada 1 septembrie–15 octombrie * Controlul la faþa locului
va începe la 1 noiembrie 201
20111
Într-un comunicat de presã al
MADR se aratã cã, în urma
recalculãrii, plãþile anuale
su-plimentare maxime/ exploataþie pentru agricultura ecologicã se majoreazã cu 41% la
producþia vegetalã ºi cu 79% la
producþia animalierã. În scurta
sa vizitã de la Rãºinari,
ministrul Agriculturii Valeriu
Tabãrã, ne-a declarat cã

"recalcularea acestor plãþi a fost
determinatã de faptul cã, în urma
controlului efectuat de APIA,
numãrul beneficiarilor eligibili a
fost mai mic decât cel estimat.
Excedentul creat astfel aproape 1 milion de euro - a fost
realocat, cu menþinerea
valorilor procentuale iniþiale." În
context, Tabãrã a mai precizat cã
cei interesaþi beneficiazã acum

Atenþie ce alimente
consumaþi!

Medicii trag un semnal de alarmã: din cauza cãldurii putem sã
ne alegem cu o toxiinfecþie alimentarã dacã nu suntem atenþi ce
alimente consumãm. Toxiinfecþiile alimentare sunt boli acute care
apar sporadic sau în izbucniri familiale sau de colectivitate, ca
urmare a consumului de alimente contaminate cu microbi sau cu
toxinele acestora. Prevenirea toxiinfecþiilor alimentare se
realizeazã prin respectarea unor norme de igienã dintre cele
mai simple. Trebuie sã fim atenþia la pregãtirea, la manipularea,
la depozitarea, la transportul ºi chiar la felul cum ne sunt servite
alimentele. Potrivit reprezentanþilor Direcþiei de Sãnãtate Publicã
Sibiu, respectarea permanentã a regulilor de igiena atât în
gospodãria proprie, cât ºi în unitãþile de alimentaþie, sãnãtatea
personalã ºi sãnãtatea celor din jur sunt asigurate.

de o Hotãrâre de Guvern care
vizeazã absorbþia întregului
buget de 3, 098 milioane euro,
alocat din FEGA, plãþilor
suplimentare aferente exploataþiilor aflate în perioada de
conversie în anul 2010.
În judeþul Sibiu, 11 operatori
ecologici au primit iniþial 32.400
euro pentru producþia vegetalã
ecologicã aflatã în conversie.

Dupã recalculare, aceºtia au mai
primit o diferenþã de 13.300
euro, sprijinul financiar total
acordat fiind de 45.700 euro.
De reþinut cã aceastã nouã
Hotãrâre a Executivului Boc a
adus unele modificãri ºi
completãri referitoare la
suprafeþele agricole eligibile,
definirea mai clarã a certificatului de conformitate (document de confirmare a conversiei), precum ºi la stabilirea
perioadei de depunere a cererilor pentru anul 2011.
Pentru a veni în sprijinul
cititorilor noºtri cu noi amãnunte
legate de acest subiect, ne-am
adresat Direcþiei pentru

Sãrbãtoriþii lunii august

Foarte important!
În comunicatul MADR se precizeazã cã acest ajutor specific
se acordã numai pentru limitele
perioadelor de conversie,
stabilite în conformitate cu
reglementãrile Uniunii Europene, pentru fiecare categorie de
producþie vegetalã, creºterea
animalelor sau apiculturã.
Sprijinul financiar nu se acordã
în cazul repetãrii anului de
conversie sau prelungirii
perioadei de conversie.

rosu galben albastru negru

În zilele ultimului sfârºit de sãptãmânã din luna iulie (29-31 iulie), în
zona Glajãrie (Porumbacu de Sus), s-a desfãºurat cea de-a IV
IV-- a e d i þ i e a
Concursului “Comorile din Þara Oltului”. În ciuda previziunilor
meteorologice deloc favorabile (care s-au ºi adeverit, în cea mai mare
parte), 1111 echipaje (trei fete ºi trei bãieþi cu vârstele cuprinse între 12 ºi
15 ani) din tot atâtea localitãþi ale Þãrii Oltului, împreunã cu o echipã de
însoþitori ºi organizatori, s-au prezentat la startul ediþiei 201
20111 a
concursului. Pentru mulþi dintre copiii participanþi, aceasta a fost cea mai
frumoasã aventurã a vieþii lor
... Echipa comunei Racoviþa s-a comportat
lor...
ºi de aceastã datã, exemplar ºi la finalul concursului a ocupat locul 3.
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Atenþie la AMBROSIE!
Agenþia Regionalã pentru
Protecþia Mediului Sibiu a trimis
recent Primãriei oraºului Tãlmaciu o
avertizare cu privire la AMBROSIEAmbrosia artemisiifolia, denumitã
popular ºi iarba pârloagelor, o
plantã cu un puternic efect alergen
asupra populaþiei sensibile.
Ambrosia este o plantã anualã,
cu perioada de înflorire în lunile
august- septembrie, prezentã în
grãdini, în culturile de cereale ºi de
floarea soarelui, respectiv în zonele
lãsate în paraginã, cum sunt cele
de pe marginea drumurilor ºi a
cãilor ferate, în apropierea dãrâmãturilor pe ºantierele de construcþii,
în zonele unde s-a depozitat pãmânt excavat, respectiv pe

terenurile lipsite de vegetaþie ºi
prost întreþinute.
În acest sens, autoritãþile locale
sunt rugate sã ia mãsurile ce se impun pentru stârpirea acestei plante
prin: cosire repetatã, pentru ca
aceastã plantã sã nu ajungã la
maturitate ºi sã înfloreascã, erbicidare totalã, extragerea rãdãcinilor
etc.
De asemenea, se face un apel
ºi cãtre cetãþeni, sã îºi coseascã
periodic zona verde din faþa
imobilelor ºi sã îºi cureþe grãdinile
de buruieni, pentru a nu permite
apariþia florii, al cãrui polen
determinã apariþia a numeroase
infecþii ºi alergii, afectând puternic
starea de sãnãtate a populaþiei.

ªedinþa ordinarã a Consiliului
Local Racoviþa a fost convocatã
de primarul Florina Peciu
Florianu, prin Dispoziþia nr. 230/
2011.

La ºedinþã au participat 10
consilieri; domnul Telebuº Marius
a lipsit motivat. De asemenea, a
participat ºi doamna primar,
secretarul comunei ºi doamna

RAPORT
referitor la iniþierea documentaþiei
PUG pentru comuna Racoviþa,
judeþul Sibiu
Având în vedere cã prin HCL
nr. 26/30.06.2010 s-a prelungit
valabilitatea PUG pâna în anul
2013, de asemenea necesitatea

extinderii comunei în mai multe
zone, atât în extravilan cât ºi în
zona turisticã, solicit iniþierea unui
proiect de hotãrâre privind

ºedinþã- consilierul Nicolae
Ritivoi;
2- Hotãrârea nr. 36/2011
privind rectificarea bugetului de
venituri ºi cheltuieli pe anul 2011;
3- Hotãrârea nr. 37/2011
privind iniþierea documentaþiei
PUG pentru comuna Racovita;
4- Hotãrârea nr. 38/2011
privind aprobarea documentaþiei
de dezmembrare a celor douã
grajdiuri cuprinse în CF 100466
Racoviþa, nr. top. 3220/9/1/2, în
douã corpuri funciare;
5- Hotãrârea nr. 39/2011
privind schimbarea destinaþiei
terenului cuprins în CF 100464
ºi CF 100467, în suprafaþã de
5884 mp, din teren cu construcþii
în teren neagricol;
6- Hotãrârea nr. 40/2011
privind participarea comunei
Racoviþa la proiectul “Comorile
din Þara Oltului”.
Toate proiectele de hotãrâre
au fost iniþiate de primarul
comunei Racoviþa, Florina Peciu
referent contabil Cãlin Simona.
Florianu.
Au fost adoptate urmãtoarele
Au mai fost dezbãtute
hotãrâri:
urmãtoarele:
1- Hotãrârea nr. 41/2011
- cererea domnului Nicula
privind alegerea preºedintelui de

Iustin, care îºi exprimã punctul de
vedere în scris privind
administrarea grajdiului pentru
taurii comunali din Sebeºu de
Sus;- problema a fost dezbãtutã
ºi în ºedinþele anterioare, iar
preºedintele de ºedinþã a propus
sã fie încheiat un contract cu
dânsul;
- sesizarea doamnei Limb[ºan
Camelia privind încadrarea pe
posturi la ºcoala din comunã.
Doamna Ana Maerean a întrebat
despre postul doamnei Andreºel.
Având în vedere cã domnul
profesor Cândea este reprezentantul Consiliului Local
Racoviþa în Consiliul de
Administraþie al ºcolii, acesta a
explicat procedura, cu menþiunea
cã, dupã noua lege se vor
clarifica titulariz[rile. În continuare, a explicat ce s-a
întâmplat cu postul vacant de la
ªcoala Racoviþa.
Doamna primar propune ca
posturile din comunã sã se
repartizeze cu prioritate pentru
cadre didactice din comunã,
pentru a evita naveta.
În continuare, primarul a
menþionat cã s-au fãcut greºeli

mari cu amplasarea proiectului
pentru grãdiniþã.
Domnul Simion Olariu a
menþionat cã unul din motivele
pentru care s-a amânat proiectul
cu gradiniþa este ºi din cauza
proiectanþilor; întâi s-a proiectat
numai cu parter, apoi s-a
constatat cã nu se încadreazã pe
teren ºi s-a propus varianta cu
P+E, care se parã cã ar fi cea
mai agreatã variantã.
Doamna primar a menþionat cã
ºcoala a regresat în ultima
perioadã, au fost înregistrate
rezultate slabe la susþinerea
testelor naþionale.
Domnul Cândea a arãtat cã
aceleaºi cadre au fost ºi în anii
anteriori. Acesta a propus, de
asemenea, sã se elimine
divergenþele cu conducerea
ºcolii.
Doamna primar declarã cã
s-a mers de la ºcoala cu
specimen de semnãturã la
trezorerie pentru alte persoane
decât conducãtorii unitãþii.
Doamna primar doreºte ca
conducerea ºcolii sã aiba o relaþie
bunã cu conducerea primãriei ºi
activitatea sã meargã bine.

iniþierea documentaþiei pentru
Planul Urbanistic General al
comunei Racoviþa
ºi de
asemenea a Regulamentului
Local de Urbanism.
Consider oportun acest proiect
de hotãrâre în vederea dezvoltãrii comunei prin rãmânerea
tinerilor în comunã, dezvoltarea
industriei, a micilor producãtori
individuali, a serviciilor de care
cetãþenii au nevoie permanent ºi
pentru care se deplaseazã în

urmeazã a la inventaria odatã cu
demararea planului.
În conformitate cu prevederile
art. 25 alin. 1, art. 47 alin. 2 lit.
2-f ºi art. 56 alin. 1 din Legea nr.
350/2001 privind Amenajarea
Teritoriului ºi Urbanism,
modificatã prin Legea nr. 289/
2006.
În temeiul prevederilor art. 36

alin. 2 lit. c, art. 45 alin. 1, art.
115 alin. 1 lit. b, din Legea nr.
215/2001 privind administraþia
publicã localã, republicatã, cu
modificãrile ºi completãrile
ulterioare, propun iniþierea unui
proiect de hotãrâre în acest sens.
21 iulie 201
20111
PRIMAR
Florina Peciu Florianu


Propunerea dumneavoastr[ pentru

HOTÃRÂREA nr. 37/2011
privind iniþierea documentaþiei PUG pentru comuna Racoviþa,
judeþul Sibiu
Consiliul Local al comunei
Racoviþa, judeþul Sibiu, întrunit în
ºedinþa ordinarã din 27 iulie
2011.
Având în vedere raportul nr.
2585/2011, întocmit de primarul
comunei Racoviþa- privind
iniþierea documentaþiei Planului
Urbanistic General pentru
comuna Racoviþa, judeþul Sibiu.
Vãzând avizul favorabil al
comisiei de specialitate a
Consiliului Local.

În conformitate cu prevederile
art. 25 alin. 1, art. 47 alin. 2 lit.
2-f ºi art. 56 alin. 1 din Legea
nr. 350/2001 privind Amenajarea
Teritoriului ºi Urbanism, modificatã prin Legea nr. 289/2006;
În temeiul dispozitiilor art. 36,
alin 2 lit. c, alin. 5 lit. c, art. 45
alin. 1, art. 115 alin. 1 lit. b, din
Legea nr. 215/2001 privind
administraþia publicã localã,
republicatã, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare.

localitãþile învecinate, precum ºi a
comerþului.
Este de amintit de asemenea,
de mare importanþã, intrarea în
legalitate a zonei în care s-au
închis abuziv grãdinile din zona
Mârºa- Racoviþa, o astfel de
zonã având ºi pe raza comunei,
la Sebeºu de Sus, in zona Covei,
precum ºi altele, pe care

HOTÃRÃªTE:
Art. 1. Se aprobã iniþierea
documentaþiei Planului Urbanistic
General pentru comuna Racoviþa, judeþul Sibiu.
Adoptatã în Racoviþa, la 27
iulie 2011.
PREªEDINTE DE ªEDINÞÃ
CONSILIER
RITIVOI NICOLAE
CONTRASEMNEAZÃ
SECRET
AR
SECRETAR
VIRGINIA P
AVEL
PA

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

Informare cu privire la ºedinþa ordinarã a Consiliului Local
al comunei Racoviþa din data de 27 iulie 2011
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Serviciul Public Comunitar Local de Evidenþã a
Persoanelor Tãlmaciu vã informeazã
În atenþia locuitorilor oraºului
Tãlmaciu ºi a comunelor arondate Serviciului Public Comunitar
Local pentru Evidenþa Persoanelor Tãlmaciu (Boiþa, Racoviþa,
Turnu Roºu):
Cu cel mult 180 de zile înainte
de expirarea termenului de
valabilitate a actului de identitate,
dar nu mai puþin de 15 zile,
titularul acestuia are obligaþia sã
solicite serviciului public comunitar
de evidenþã a persoanelor eliberarea unei noi cãrþi de identitate,
prezentând urmãtoarele documente:
- cerere tip pentru eliberarea

actului de identitate (se primeºte
de la ghiºeu);
- actul de identitate ºi cartea
de alegãtor expirate;
- certificatul de naºtere, original
ºi copie;
- certificatul de cãsãtorie sau
hotãrârea de divorþ, definitivã ºi
irevocabilã, dacã este cazul,
original ºi copie;
- certificatul de deces al soþului/
soþiei decedat/ã, dacã este cazul,
original ºi copie;
- certificatele de naºtere ale
copiilor minori cu vârsta mai micã
de 14 ani, dacã este cazul,
original ºi copie;

- documentul cu care se face
dovada adresei de domiciliu,
original ºi copie;
- chitanþa reprezentând contravaloarea cãrþii de identitate de 7
lei ºi a taxei de timbru de 4 lei,
achitate la casieria Primãriei
oraºului Tãlmaciu.
Tinerii care împlinesc vârsta de
14 ani trebuie sã se prezinte la
S. P.C. L. E. P. Tãlmaciu, în
termen de 15 zile dupã împlinirea
vârstei de 14 ani, în vederea
eliberãrii unui act de identitate, cu
urmãtoarele documente:
- cererea pentru eliberarea
actului de identitate, semnatã atât

de minor, cât ºi de pãrinte/
reprezentant legal (se primeºte
de la ghiºeu);
- certificatul de naºtere, original
ºi copie;
- actul de identitate al unuia
dintre pãrinþi sau al reprezentantului legal, original ºi copie;
- documentul cu care pãrintele/
reprezentantul legal, face dovada
adresei de domiciliu, original ºi
copie;
- certificatul de cãsãtorie al
pãrinþilor sau, dupã caz, hotãrârea de divorþ, definitivã ºi irevocabilã, în cazul în care pãrinþii
sunt divorþaþi, original ºi copie;

- chitanþa reprezentând contraPROGRAMUL CU
valoarea cãrþii de identitate de 7
PUBLICUL
lei ºi a taxei de timbru de 4 lei,
achitate la casieria Primãriei
LUNI
8– 16
oraºului Tãlmaciu.
8– 16
La împlinirea vârstei de 14 ani, MARÞI
10,30– 18,30
minorul se prezintã la ghiºeul MIERCURI
8– 16
Serviciului Public Comunitar Local JOI
8– 13,30
de Evidenþã a Persoanelor, însoþit VINERI
de unul dintre pãrinþi sau, dupã
caz, de reprezentantul sãu legal, eliberarea actului de identitate.
de persoana desemnatã din
cadrul centrului specializat aflat
SPCLEP Tãlmaciu
sub autoritatea serviciului public
-compartiment evidenþa
de asistenþã socialã sau de
persoanelorpersoana cãreia i-a fost încredinþat
Consilier
în plasament, pentru a solicita
Elena- Delia Stancu

SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUAÞII DE URGENÞÃ AL COMUNEI RACOVIÞA ªI INSPECTORATUL PENTRU SITUAÞII DE URGENÞÃ “CPT. DUMITRU CROITORU” SIBIU, VÃ INFORMEAZÃ

Izbucnirea incendiilor la
gospodãriile cetãþãeneºti poate fi
preîntâmpinatã dacã sunt
respectate regulile ºi mãsurile de
prevenire a incendiilor.
Orice foc, fie cã este în interiorul
locuinþei sau în exteriorul ei,
trebuie supravegheat.
Se interzice folosirea chibriturilor, lumânãrilor, lãmpilor de
iluminat cu petrol, în spaþii cu
pericol de incendiu (depozite de
furaje, grajduri, magazii, alte
anexe, poduri, …) ºi explozie (în
apropierea buteliilor de aragaz,
instalaþiilor de gaze naturale,
încãperi în care depozitaþi
produse petroliere), cât ºi la
executarea lucrãrilor agricole –
(în lanuri de cereale, pajiºti), în
pãduri ºi în apropierea acestora.
Este interzisã folosirea flãcãrii
pentru verificarea etanºeiþãþii
buteliei. In cazul în care butelia
este defectã, flacãra, în prezenþa
gazului scurs de la butelie, va
produce o explozie.
INST
ALAÞII ELECTRICE
INSTALAÞII
Aparatele electrice, cablurile
electrice, prizele ºi întrerupãtoarele cu defecþiuni sunt
surse frecvente de incendiu.
Pentru remedierea aparatelor

ºi instalaþiilor electrice defecte se
apeleazã la specialiºti.
Nu utilizaþi aparatele electrice
cu mâinile ude. Riscaþi sã vã
electrocutaþi ºi sã suferiþi arsuri.
Nu trageþi de cablul pentru
debranºarea unui aparat electric. Acesta se poate deteriora,
devenind o sursã de incendiu.
Nu folosiþi prize multiple:
adeseori suprasolicitate, acestea
se înc[lzesc ºi exist[ riscul
producerii unui incendiu.
Nu cumpãraþi jucãrii electrice
care se conecteaz[ direct la
prizã: o jucãrie prin care trece o
tensiune de 220V poate fi
periculoas[ pentru un copil. Vã
recomandãm jucãriile echipate cu
un transformator de protecþie
care reduce tensiunea la o valoare inofensiv[, de regulã de 12V.
Nu amplasaþi un obiect metalic
de lungime mare (scar[, þeav[,
anten[ etc) în apropierea unei
linii electrice aeriene: aceasta
conduce adesea la accidente
mortale.
În cazul unui scurtcircuit, se
interzice folosirea, la înlocuirea
siguranþei, a unui fuzibil cu diametrul mai mare decât cel corect:
prin utilizarea unui fuzibil mai gros,

In memoriam

Ne-a pãrãsit la începutul lunii iulie (4 iulie
2011) cea mai bunã ºi sincerã prietenã
pentru comuna noastrã, Doamna Françoise
Villedieu, (Carquefou – Franþa), cetãþean de
onoare al comunei Racoviþa din anul 1999.
Doamna Françoise (cum a cunoscut-o
majoritatea locuitorilor din Racoviþa), a fost
preºedinta Asociaþiei de prietenie
(Association Fraternelle) Carquefou –
Racoviþa timp de aproape 10 ani, între 1990
– 1999.
În aceastã perioadã, dificilã pentru noi toþi,
a pregãtit, organizat ºi însoþit – împreunã
cu o echipã de prieteni - de 2 (douã) ori
pe an cãlãtorii cu ajutoare cãtre Racoviþa.
S-au distribuit alimente, îmbrãcãminte ºi
încãlþãminte, mai ales pentru copii, rechizite
ºcolare ºi telefoane pentru fiecare familie. De
asemenea, a ajutat ºcoala cu: rechizite,
jucãrii, articole ºi echipamente sportive,
calculatoare, precum ºi finanþarea în amenajarea unei toalete moderne cu apã curentã ºi a unui teren de sport în curtea ºcolii.
Nu în ultimul rând, trebuie amintit faptul,
cã prieteniile dintre multe familii din Racoviþa
ºi din Carquefou, precum ºi actuala asociaþie

a liþelor, cuielor, monezilor etc, în
cazul suprasolicitãrii reþelei electrice sau a unui scurtcircuit,
acesta nu se mai poate topi, conducând la încãlzirea puternicã a
cablului de alimentare sau a
prizei, în aceste condiþii putânduse declanºa un incendiu.
Se interzice fumatul în locuri cu
pericol de explozie ºi incendiu.
Nu fumaþi în pat: riscaþi sã
adormiþi cu þigara aprinsã ºi sã
produceþi un incendiu.
FOCUL DESCHIS- COª
DE FUM
Coºurile de fum vor fi periodic
verificate, curãþate ºi reparate de
cãtre personal specializat ºi
autorizat.
JOCUL COPIILOR CU
FOCUL
P[straþi chibriturile, brichetele
ºi alte surse de foc în locuri în
care copii nu au acces.
Înlãturaþi orice curiozitate a
copiilor în legãturã cu focul,
explicându-le cu rãbdare pericolul pe care acesta îl reprezintã
pentru viaþa lor.
Nu lãsaþi copiii singuri în cas[
cu sobe, plite, radiatoare ºi/sau
aparate electrice aflate în funcþiune.
Exemplul celor mari cu privire

de prietenie, nu ar fi fost posibile fãrã
dinamismul ºi perseverenþa, acestei unice
ºi adevãrate prietene a comunei noastre.
Trebuie amintit cã aceaste realiz[ri s-au
fãcut cu multã muncã, voinþã ºi tenacitate în
a convinge mai mulþi sponsori ºi a obþine
fonduri de la primãria din Carquefou , de la
întreprinderile din zonã, de la alte instituþii
administrative precum ºi antrenarea unei
mari pãrþi din locuitorii oraºului Carquefou
în frunte cu autoritãþiile locale.
În sfârºit, deºi nu a mai locuit la
Carquefou, nu a uitat Racoviþa. Ultima sa
dorinþã, cu sprijinul ºi acordul soþului,
Jacques Villedieu, care i-a fost în tot acest
timp alãturi, a fost ca participanþii veniþi la
înmormântare sã nu aducã coroane ºi plãci
comemorative, iar suma de bani echivalentã
acestora sã fie donatã pentru Racoviþa.
Aceºti bani vor fi folosiþi pentru dispensarul
comunal, ºi anume pentru o nouã centralã
termicã pe gaz ºi banchete noi în sala de
aºteptare.
Dumnezeu s-o odihneascã-n pace !

In memoriam
Nous a quitte au debut du mois de Juillet
(4 juillet 2011) la meilleure et la plus sincere
amie de notre commune, Madame
Francoise Villedieu, (Carquefou –France ),
citoyenne d’honneur de la commune de
Racovita en 1999.
Madame Francoise, comme l’a connu la
majorite des habitants de Racovita, a ete la
Presidente de l’association d’amitie,
Association Fraternelle Carquefou- Racovita
pendant environ 10 ans entre 1990-1999.
Pendant cette periode, difficile pour nous
tous, elle a prepare, organise et accompagne, avec une equipe d’amis, 2 fois par
an, des voyages avec de l’aide vers
Racovita. Ont ete distribue, des aliments,

la folosirea focului în prezenþa
copiilor conteazã mult în educarea lor.
O dat[ cu creºterea, copii
trebuie învãþaþi cum sã utilizeze
sursele de foc ºi cum sã se
comporte în situaþii de pericol.
MIJLOACE DE
ÎNCÃLZIRE
Se interzice utilizarea instalaþiilor de încãlzire cu improvizaþii
sau defecþiuni ºi lãsarea lor în
funcþiune nesupravegheate.
Respectaþi distanþele de protecþie dintre sobe ºi materialele
combustibile.
Amplasaþi în faþa sobelor cu
lemne o cutie metalic[: aceasta
va asigura protecþia faþ[ de
cãderea accidentalã, direct pe
podea, a lemnelor aprise, care ar
putea determina incendierea
materialelor combustibile cu care
acestea ar veni în contact.
Eventuala încãlzire a adãposturilor de animale sau a grajdurilor este admisã numai dacã
sunt folosite sobe fixe din
cãrãmid[ sau mijloace cu acumulare de cãldurã care se alimenteazã din exteriorul acestor
încãperi ori prin instalaþii de
încãlzire centrale.

des vetements et des chaussures plus
particulierement pour les enfants, des
fournitures scolaires et des telephones pour
chaque famille.
L’ecole a ete aide avec des fournitures,
des jouets, du materiel et des equipements
sportifs, des ordinateurs, ensuite le financement pour l’amenagement de toilettes
modernes avec l’eau courante et d’un
terrain de sport dans la cour de l’ecole.
Il ne faut pas oublie non plus que les
relations d’amitie entre de nombreuses
familles de Racovita et de Carquefou, ainsi
que l’actuelle association d’amitie, n’auraient
pu etre possibles sans le dynamisme et la
perseverance de cette unique et veritable
amie de notre commune.
Il faut se souvenir que ces realisations
n’ont pu etre faites qu’avec beaucoup de
travail de volonte et de tenacite tant pour
convaincre beaucoup de sponsors que
d’obtenir des fonds de la municipalite de
Carquefou, des entreprises de la zone
industrielle, de differentes institutions
administratives et d’entrainer dans les differents
projets une grande partie de la population de
Carquefou ainsi que les autorites locales.
Enfin, meme si elle n’habitait plus Carquefou,
elle n’a pas oublie Racovita.
Sa derniere volonte avec le soutient et
l’accord de son epoux Jacques Villedieu, qui l’
a toujours soutenu pendant tout ce temps, a
ete que les participants a la ceremonie de ses
obseques n’apportent ni fleurs, ni plaques
comemoratives, mais que de l’argent soit
donne pour Racovita.
Cette donation va etre utilisee pour le
dispensaire communal, achat d’une chaudiere
a gaz et remplacemnet des banquettes de la
salle d’attente.
QU’ELLE REPOSE DANS LA PAIX DE
DIEU!
Valeriu Cândea
Cândea,, Regine Hyon

Se interzice folosirea sobelor
cu uºiþele sau cenuºarele defecte
ori care nu se închid.
Cenuºa ºi jãratecul vor fi
depozitate în gropi speciale, iar
în condiþii de vânt se va stinge
cu apã.
BUTELII DE GAZE
TE (ARAGAZ)
LICHEFIA
LICHEFIATE
Se interzice folosirea buteliilor
de gaze lichefiate f[r[ regulatori
(ceasuri) de presiune, cu garnituri deteriorate ori cu furtunuri de
cauciuc fisurate sau l[rgite la
capete.
Se interzice cu des[vârºire
încercarea cu flac[r[ a etanºeit[þii
buteliei, garniturilor regulatorilor
de presiune sau a furtunului:
verificarea se va face numai cu
emulsie de ap[ cu s[pun.
Se interzice aºezarea sau
p[strarea buteliilor de gaze în
apropierea oric[ror surse de
c[ldur[ ori sub acþiunea direct[
a razelor solare.
Se interzice înc[lzirea buteliilor
ori folosirea acestora în poziþie
culcat[, r[sturnat[ sau înclinat[.
Este interzis[ trecerea (transvazarea) gazului din butelie în
orice alte recipiente sau folosirea
de butelii improvizate.

La aprinderea focului la aragaze sau sobe alimentate cu gaze
naturale, folosiþi principiul gaz pe
flac[r[ (întotdeauna aprindeþi
întâi chibritul ºi apoi manveraþi
robinetul de alimentare cu gaz).
Recomand[m utilizarea aprinz[torului electric.
POD
Este interzis[ depozitarea de
materiale lemnoase, furaje sau
alte materiale combustibile sau
inflamabile (butelii, bidoane cu
produse petroliere etc) în
podurile cl[dirilor.
Este interzis[ folosirea afum[torilor improvizate în podurile
cl[dirilor prin scoaterea unor
c[r[mizi din coº sau neridicarea
zid[riei coºurilor deasupra
acoperiºului ori l[sarea deschis[
a uºiþelor de cur[þare.
AFUM{TOARE
Se interzice folosirea afum[toarelor improvizate ori amplasarea acestora în magazii, ºuri,
remize, sub ºoproane sau lâng[
materiale combustibile: afum[torile se confecþioneaz[ din zid[rii
de c[r[mid[ ºi materiale incombustibile ºi se vor amplasa independent de celelalte construcþii
din gospodãrie.

La Nunta de A
ur
...
Aur
ur...
La începutul
acestei luni, familia
Maria ºi Mihai
GEABOC din comuna Racoviþa a
aniversat 50 de
ani de la cãsãtorie. Cu acest
prilej, pe lângã
festivitatea organizatã de familie,
Primãria ºi Consiliul Local al comunei
Racoviþa a pregãtit un scurt moment
aniversar (o a doua ceremonie de
cãsãtorie), în cadrul cãruia primarul Florina
Peciu Florianu a þinut sã ureze celor doi
cetãþeni ai comunei ajunºi la “Nunta de

Aur”, multã sãnãtate, trãinicie ºi toate
urãrile de bine. În semn de respect ºi
apreciere pentru frumoasa aniversare,
familiei i-a fost oferitã un certificat aniversar,
un buchet de flori ºi alte mici cadouri.
LA MULÞI ANI!

APEL din partea Asociaþiei Sportive
Racoviþa
Au fost înfiinþatã Asociaþia Sportive Racoviþa. Persoanele interesate sã fie membri
al acestei asociaþii ºi sã participe la diversele chestiuni organizatorice ale acesteia,
se pot adresa pentru detalii la domnul 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!

rosu galben albastru negru

Reguli ºi mãsuri de pr
ospodãrii
preevenir
eniree a incendiilor la ggospodãrii
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Plata taxelor șii impozitelor se face mai simplu
Taxele ºi impozitele se vor
putea plãti mult mai simplu. Potrivit
Direcþiei Generale a Finanþelor
Publice Sibiu, Ministerul Finanþelor Publice a dezvoltat, în colaborare cu instituþiile de credit, un
sistem simplificat pentru plata
impozitelor ºi taxelor, în relaþia cu

bugetul general consolidat, pentru
persoanele fizice care sunt clienþi
ai acestora, fãrã perceperea de
comisioane bancare. Astfel, cetãþenii pot accesa serviciile acestui
sistem prin internet banking sau
la ghiºeele bãncilor utilizând o
aplicaþie, pusã la dispoziþie de

Ministerul Finanþelor Publice, cu
ajutorul cãreia pot completa
documentul de platã. Aceastã
aplicaþie va fi pusã la dispoziþia
cetãþenilor ºi pe site-ul
www.mfinante.ro. Prin intermediul
acestui sistem simplificat, se pot
obþine informaþii legate de tipul

obligaþiilor de platã ºi instituþiile
publice beneficiare fãrã a mai fi
necesar sã cunoascã toate detaliile
legate de coduri IBAN ale conturilor
de venituri bugetare sau coduri
fiscale ale instituþiilor publice.
Acest sistem oferã posibilitatea
cetãþenilor de a plãti impozite ºi

taxe, cum ar fi, de exemplu,
impozitul pe veniturile din cedarea
folosinþei bunurilor, taxe consulare,
impozitul pe clãdiri, terenuri ºi
mijloace de transport etc, inclusiv
amenzi, cãtre orice primãrie,
indiferent de judeþul în care
aceasta este localizatã.

Din, 18 august, sistemul este
operaþional pentru clienþii BCR, iar
din luna septembrie va fi
operaþional ºi pentru clienþii CEC
ºi Bancpost. Cele trei instituþii de
credit vor oferi servicii pentru
aproximativ 8 milioane de clienþi
persoane fizice.

De trei ori mai multe proiecte pentru fermele de semisubzistenþã
În prima sesiune 2011 de proiecte pe Mãsura 141 - Sprijinirea fermelor
de semisubzistenþã, în judeþul Sibiu au fost depuse la Compartimentul
de Dezvoltare Ruralã Judeþean, Autoritatea Management Teritorialã a
PNDR (Programul Naþional de Dezvoltare Ruralã), 359 de proiecte.
"Anul acesta poate fi considerat un succes de depunere de proiecte
pe Mãsura 141, la nivelul judeþului, deoarece depunerea de proiecte pe
fiecare celelalte sesiuni nu depãºea cifra de 130. Asta se datoreazã atât
apetitului fermierilor de a accesa bani europeni (acum spre final de
posibilitate de accesare a banilor europeni destinaþi acestei mãsuri), cât
ºi muncii celor ce întocmesc proiecte: Camera Agricolã Judeþeanã Sibiu,
consultanþi privaþi, REGIC" - susþine ing. Valentin Tudorache, coodonator

CDRJ Sibiu.
În configuraþia naþionalã a accesãrii Mãsurii 141, Sibiul nu stã foarte
bine, fiind pe locul 27 pe þarã, dar are o creºtere semnificativã faþã de
celelalte judeþe în ce priveºte procentul de creºtere proiecte pe sesiune.
Pe locul 1 la depunere de proiecte este judeþul Alba, cu peste 2.300
de proiecte depuse. Se aºteaptã conformitatea, eligibilitatea ºi punctajul
care probabil vor fi cunoscute abia peste 3-4 luni.
Ce pot spera fermierii sibieni care au depus proiecte? Sã fie selectaþi
datoritã corectitudinii întocmirii acestora. Oricum selecþia va fi foarte
grea în aceastã sesiune datoritã numãrului mare de proiecte depuse la
nivel naþional, peste 28.300 proiecte, din care urmeazã sã fie finanþate

A apãrut cartea de exploataþie
Potrivit normelor în vigoare,
bovinele, ovinele, caprinele ºi
suinele pot circula pe teritoriul României numai dacã sunt identificate,
înregistrate ºi însoþite de formulare
de miºcare ºi de paºaport, (în cazul
bovinelor), precum ºi de alte
documente prevãzute de normele
sanitar-veterinare în vigoare.
Totodatã, bovinele, ovinele ºi
caprinele care sunt destinate tãierii
în abator trebuie însoþite ºi de
certificatul de sãnãtate animalã
pentru animalele vii eliberat de
medicul veterinar din localitate. Prin

actele normative emise se prevede
ca toate exploataþiile din România
sã aibã câte o carte de exploataþie,
distribuitã proprietarului de la sediul
DSVSA Sibiu.
În vederea implementãrii legislaþiei specifice, fiecare deþinãtor de
animale are obligaþia de a colabora
cu medicul veterinar de liberã
practicã din localitate, împuternicit,
în vederea identificãrii ºi înregistrãrii
animalelor din exploataþia sa,
respectând urmãtoarele: în termen
de 7 zile de la achiziþionarea de
animale, sã notifice medicului

veterinar de liberã practicã împuternicit, prezenþa respectivelor
animale în exploataþie; sã comunice
medicului veterinar împuternicit din
localitate, orice intenþie de miºcare
a animalelor, solicitând eliberarea
formularului de miºcare; în termen
de 14 zile de la data identificãrii ºi
înregistrãrii în Baza naþionalã de
date a bovinei, deþinãtorul bovinei
solicitã DSVSA Sibiu eliberarea
paºaportului, prezentând urmãtoarele documente: cerere tip;
copie de pe buletin sau carte de
identitate a solicitantului; dovada

cã este deþinãtorul bovinelor
(copie de pe cardul exploataþiei în
care sunt deþinute animalele, copie
de pe F1, formular de miºcare,
formular de declarare eveniment)
pe baza cãruia DSVSA sã poatã
verifica în Baza naþionalã de date
înregistrarea animalului ºi locaþia
acestuia. De asemenea, la
ridicarea paºaportului de la
DSVSA, deþinãtorul de animale din
specia bovine achitã suma de 5 lei
pentru un paºaport. În cazul
pierderii paºaportului, în termen de
3 zile de la data înregistrãrii în Baza
naþionalã de date a acestei fapte,
deþinãtorul animalelor solicitã
DSVSA Sibiu, prin cerere,

doar 14.000.
"Dorim pe aceastã cale sã trezim fermierul sibian la realitatea
europeanã, totul în UE este concurenþã, piaþa este deschisã pentru toþi
producãtorii europeni, calitatea ºi organizarea fermierilor îºi vor spune
cuvântul în viitorul apropiat ºi mediu al Politicii Agricole Comune (20132020)", declarã expertul Valentin Tudorache.
Ca soluþie, Compartimentul de Dezvoltare Ruralã Judeþean (CDRJ),
AM PNDR propune ca singurã soluþie viabilã organizarea fermierilor în
Grupuri de Producãtori ºi accesarea Mãsurii 142 din PNDR. Singurul
grup din judeþul Sibiu care a accesat aceastã Mãsurã este Grupul de
Producãtori "Mãgura" care a semnat finanþarea suplimentarã pentru
aproximativ 81.000 de euro ( reprezentând 5% bonus la cifra de afacere
pe anul anterior). Pentru mai multe informaþii, fermierii trebuie sã
contacteze specialiºtii din cadrul CDRJ Sibiu ºi Direcþiei Judeþene pentru
Agriculturã Sibiu.
eliberarea paºaportului duplicat,
achitând suma de 25 lei pentru un
paºaport. În cazul transmiterii
dreptului de proprietate asupra
animalelor din specia bovine prin
vânzare sau donaþie, vechiul
proprietar are obligaþia de a preda
noului deþinãtor paºaportul bovinei,
operaþiune
care
trebuie
comunicatã ºi medicului veterinar
din localitate. În cazul moºtenirii
animalelor din specia bovine, noul
deþinãtor, în cazul în care nu intrã
în posesia paºaportului, are
obligaþia de a solicita DSVSA Sibiu,
eliberarea unui duplicat.
"Atenþionãm cã în vederea
monitorizãrii miºcãrii animalelor,

deþinãtorul acestora are obligaþia
de a prezenta organelor de control
ºi inspecþie sanitar-veterinarã
documentele de însoþire ale
animalelor, iar în cazul în care nu
poate face dovada identificãrii ºi
trasabilitãþii animalului în cauzã,
autoritatea sanitar-veterinarã
considerã acest animal cu risc
major în difuzarea de boli, îl va pune
sub restricþie ºi îl va dirija pentru
sacrificare sau ucidere, conform
prevederilor legale, pe cheltuiala
proprietarului ºi aplicã amendã
contravenþionalã, între 1.000 ºi
5.000 lei", susþine dr. Ioan Penþea,
Compartimentul Comunicare al
DSVSA Sibiu.

Copiii din Þara Oltului, în cãutare de comori...
(continuare din pagina 1) concursului.
Fiecare dintre copiii prezenþi a
fost rãsplãtit cu diplomã de
Demonstraþie SALVAMONT
participare ºi felicitãrile organiDuminicã, în ultima zi a acþiunii, zatorilor, câºtigul enorm repredoi reprezentanþi ai Serviciului zentat de participarea la acest
Public SALVAMONT Sibiu au proiect, experienþa deosebitã
prezentat copiilor un scurt trãitã, fiind aspectele cele mai
instructaj despre modul de acþiune importante pentru fiecare.
Totuºi, în urma stabilirii
ºi comportament în drumeþiile pe
munte, au prezentat echipamentul clasamentului, primele trei locuri
de cãþãrare, drumeþie ºi alpinism, ale acestei ediþii a concursului
au fãcut demonstraþii despre “Comorile din Þara Oltrului” au
modul de legare al corzilor de fost ocupate de echipajele din

(clasa a VII-a), CÃTÃLINA
SÃBÃDUªIU (clasa a VII-a),
MÃDÃLINA FOGOROªIU (clasa
a VII-a), coordonaþi de profesorii
ILEANA ANDREªELU, ANCA
GEORGETA BUCUR ºi IULIANA
MIHAELA FLOARE.
Câºtigãtorii au primit premii în
obiecte (echipament de drumeþie,
ºepci, broºuri etc), iar cei clasaþi
pe primul loc au fost rãsplãtiþi ºi cu
trofeul ediþiei ºi LADA DE
ZESTRE a concursului (ce va fi
pãstratã pânã la viitoarea ediþie).

Atenþie sporitã pentru
“Comorile din Þara Oltului”

ascensiune ºi au instalat o micã localitãþile Racoviþa (locul 3- 84,28
tirolianã, testatã de mai mulþi dintre puncte), Cârþiºoara (locul 284,56 puncte) ºi Avrig 1 (locul 1copiii prezenþi
89 puncte).
Câºtigãtorii ediþiei
Echipajul comunei Racoviþa a
Festivitatea de premiere a fost fost compus din urmãtorii elevi
momentul cel mai aºteptat de cei DAVID DANIEL RAÞIU (clasa a
prezenþi, câþiva dintre participanþii VIII-a), SERGIU IONUÞ VIZITIU
fãcând o adevãratã ambiþie ºi (clasa a VI-a), DRAGOª RAÞIU
pasiune pentru câºtigarea (clasa a V-a), CAMELIA OLARIU

De la o ediþie la alta, “Comorile
din Þara Oltului” creºte în notorietate ºi importanþã, acesta fiind
rezultatul campaniei de promovare derulatã de organizatori în
prima parte a acestui an, precum
ºi seriozitãþii de abordare a
acþiunii, doveditã de aceºtia în
timp. ªi în ceea ce priveºte
impactul acþiunii la reprezentanþii
administraþiilor locale din zonã ºi
la echipele locale de organizatori,
se observã o atenþie sporitã, lucru
ce vine mult în sprijinul celor ce,
an de an, îºi dau interesul ca acest
proiect sã continue.
În cele trei zile ale concursului,
au fost prezenþi în mijlocul copiilor
ºi organizatorilor primarii din
Cârþiºoara, Avrig ºi Porumbacu de
Jos, fapt ce poate constitui un
semn cã proiectul va avea
susþinerea necesarã ºi pentru
ediþiile viitoare.
La final, o menþiune specialã

meritã echipa localã de organizatori (reprezentanþii ªcolii cu
clasele I-VIII Porumbacu de Jos,
Primãriei ºi Consiliului Local
Porumbacu de Jos, voluntarii
Asociaþiei de la Poalele Negoiului

ºi reprezentantul Ocolului Silvic
Avrig), pentru grija deosebitã
acordatã participanþilor ºi modul
exemplar în care au sprijinit
desfãºurarea acestei ediþii a
concursului.

Prin proiectul «Comorile din
Þara Oltului», organizatorii, un
grup de oameni cãrora le pasã
de þinutul lor, îºi doresc sã
reuneascã copiii din comunele
care se gãsesc de-a lungul vãii,
de la Arpaºu pânã la Boiþa, într-o
acþiune de sensibilizare asupra
bogãþiilor naturale ºi culturale care
existã din abundenþã în spaþiul lor
de viaþã.
Acþiunea îºi propune ca în fiecare
an o altã comunã sã fie gazda
concursului ºi de fiecare datã sã
îmbogãþeascã „Lada de zestre” a
teritoriului cu noi comori, scrise,
filmate sau realizate artizanal.
Concursul este inclus în cadrul
proiectelor de dezvoltare ruralã
derulate de Asociaþia Grupul de
Acþiune Localã “Þara Oltului”, iar
modul în care acesta acþioneazã
corespunde filozofiei ºi metodologiei LEADER.

rosu galben albastru negru

* În prima sesiune 2011 de depunere de proiecte pe Mãsura 141, fermierii sibieni de semisubzistenþã au
depus 359 proiecte* Un record absolut faþã de sesiunile anterioare, dar care ne situeazã doar pe locul 27 la
nivel naþional

