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Alimente pentru persoanele
cele mai defavorizate
beneficiar- 12 pachete), orez (9
kg/beneficiar) ºi lapte praf (2
kg/beneficiar).
Vor primi aceste ajutoare
alimentare pensionarii ce au o
pensie lunarã mai micã de 400
lei, beneficiarii de ajutor social
acordat în conformitate cu
Legea 416/2000, persoanele cu
handicap grav sau accentuat ºi
ºomerii.
Cantitatea de alimente ce va
rãmâne dupã campania de
distribuire va fi constituitã rezervã la nivelul fiecãrei unitãþi

administrativ-teritoriale ºi va fi
repartizatã persoanelor îndreptãþite, dar care au fost omise ori
nu au fost cuprinse în lista
iniþialã.
Persoanele cu domiciliul stabil
pe raza teritorialã a oraºului, ce
intrã în categoriile de beneficiari
ai ajutoarelor alimentare
europene, care nu au fost prinse în listele iniþiale, se pot adresa responsabililor primãriei cu
actele doveditoare ºi buletinul
de identitate, pentru a fi înscrise
pe listele suplimentare.

Subvenþii pentru agricultura ecologicã
 Cererile pentru acordarea acestui ajutor financiar se depun la sediul Centrului
J u d e þ e a n APIA S i b i u , p â n ã l a d a t a d e 1 7 o c t o m b r i e  V
Voo l u m u l s u b v e n þ i i l o r d e c a r e
beneficiazã România pentru agricultura ecologicã este de peste 3 milioane de
euro 

Directorul APIA Sibiu, ing.
Teodor Haþegan, informeazã
operatorii ecologici din judeþ cã
pânã la data de 17 octombrie
2011, inclusiv, pot depune
cererile de solicitare a ajutorului
specific acordat pentru
îmbunãtãþirea calitãþii produselor agricole în sectorul de
agriculturã ecologicã.
Ajutorul specific se acordã
pentru exploataþiile din
producþia vegetalã ºi animalierã care sunt înregistrate în
sistemul de agriculturã ecologicã ºi care se aflã în perioada
de trecere de la agricultura

convenþionalã la agricultura
ecologicã, numitã conversie.

Condiþii
Beneficiarii ajutorului specific sunt persoane fizice,
persoane fizice autorizate,
întreprinderi individuale sau
familiale constituite conform
O.U.G. nr. 44/2008 sau
persoane juridice care îndeplinesc cumulativ urmãtoarele
condiþii: sunt înregistraþi în
fiecare an pentru care solicitã
ajutorul specific, în sistemul de
agriculturã ecologicã, la Ministerul Agriculturii ºi Dez-

voltãrii Rurale (MADR), prin
Direcþia Agricolã Judeþeanã
Sibiu; deþin un contract încheiat
cu un organism de inspecþie ºi
certificare acreditat pe teritoriul
Uniunii Europene /aprobat de
cãtre MADR; deþin un document
justificativ/certificat de conformitate/master certificat/
certificat de confirmare a conversiei (în care se menþioneazã
statutul exploataþiei în conversie - anul 1, anul 2, anul 3,
cultura, suprafaþa, numãrul de
animale, numãrul de familii de
albine), emis de organismul de
inspecþie ºi certificare cu care
a încheiat contractul; se menþin
în sistemul de agriculturã
ecologicã pe o perioadã de 5
ani; nu au datorii restante la
bugetul de stat sau bugetul local.
Haþegan precizeazã cã
"beneficiarii ajutorului specific
pot depune o singurã cerere de
solicitare a subvenþiei, fie
pentru o exploataþie din producþia vegetalã, fie numai
pentru una din speciile din
producþia animalierã sau numai
pentru o exploataþie din

apiculturã".
Pentru acest tip de ajutor
specific, România beneficiazã
de fonduri europene de
3.098.000 euro din Fondul European de Garantare Agricolã
(FEGA).

Excepþii
În cazul în care beneficiarii
sibieni exploateazã mai multe
terenuri aflate ºi pe raza altor
judeþe, cererea va fi depusã la
Centrul Judeþean APIA, pe raza
cãruia se aflã suprafaþa cea
mai mare pentru exploataþiile
din domeniul vegetal.
Pentru exploataþiile din domeniul creºterii animalelor,
operatorul sibian va depune
cererea la Centrul Judeþean
APIA, pe raza cãruia se aflã
înregistrat sediul social pentru
persoane juridice, respectiv domiciliul pentru persoane fizice.
Nerespectarea condiþiilor de
eligibilitate prevãzute pentru
acordarea ajutorului specific
poate atrage, dupã caz,
reducerea/excluderea de la
platã, respectiv penalitãþi/
sancþiuni multianuale.

10 grãdiniþe ºi 8 creºe noi vor fi
construite în Sibiu ºi judeþ
Proiectarea pentru 10 noi grãdiniþe care se vor construi în judeþul
Sibiu s-a încheiat, iar acum încep procedurile de licitaþie pentru
executarea lucrãrilor, a anunþat, la începutul acestei luni, inspectorul
ºcolar general al judeþului Sibiu, Constantin Gorun.
Patru dintre grãdiniþe vor fi în Sibiu, iar celelalte în localitãþile
Poiana Sibiului, Bazna, Avrig, Racoviþa, Turnu Roºu ºi Dumbrãveni.
Gorun spune cã aceste grãdiniþe vor fi cu program prelungit, în
condiþiile în care pãrinþii cautã de regulã astfel de grãdiniþe, unde
pot sã-ºi lase copiii pânã dupã-amiaza, ºi vor fi construite din fonduri
comunitare.
Primãriile au pus la dispoziþie terenurile pe care se vor construi
grãdiniþele, iar investiþia se face prin Proiectul pentru Reforma
Educaþiei Timpurii, P.R.E.T., un proiect naþional cofinanþat de

Guvernul României ºi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei ºi
derulat prin Ministerul Educaþiei.
Acesta prevede ca la nivelul întregii þãri sã fie construite sute de
grãdiniþe noi ºi sã fie dotate cu echipamente, mobilier, ºi modernizate
alte câteva sute de grãdiniþe, la o valoare totalã a proiectului de peste
100 milioane de euro.
În judeþul Sibiu vor fi construite ºi opt creºe, trei în Sibiu ºi câte
una în Mediaº, Avrig, Cisnãdie, Sãliºte ºi Tãlmaciu, printr-un program al Ministerului Dezvoltãrii Regionale.
Valoarea totalã a investiþiei, pentru care s-a lansat licitaþia pentru
proiectare ºi execuþie, este de 8.604.841 lei fãrã TVA, iar primãriile
au pus la dispoziþie terenurile ºi la sfârºit vor asigura dotãrile tehnicoedilitare.

Apel pentru organizarea Zilei
Persoanelor Vârstnice
La fel ca ºi anii trecuþi, Primãria comunei Racoviþa
intenþioneazã sã organizeze, cu prilejul Zilei Mondiale
a Persoanelor Vârstnice - 1 octombrie, un moment
aniversar
aniversar..
Persoanele interesate sã contribuie la organizarea
acestui moment festiv
festiv,, precum ºi sponsorii (agenþii
economici, persoanele fizice ºi juridice ce-ºi desfãºoarã
activitatea pe raza comunei), sunt aºteptaþi la sediul
Primãriei pentru stabilirea detaliilor manifestãrii.
Vã mulþumim!

Penalizãri pentru agricultorii
care ard miriºtile
Fermierii sibieni care
nu respectã bunele
practici agricole ºi de
mediu riscã sã fie
penalizaþi prin reducerea
sumei
totale
pe
suprafaþã, provenitã din
fonduri europene ºi
naþionale. Conducerea
APIA anunþã, printr-un
comunicat de presã, cã
în conformitate cu bunele condiþii
agricole ºi de mediu (GAEC) 5
ºi 8, nu este permisã arderea
miriºtilor ºi a resturilor vegetale
pe terenul arabil, precum ºi a
vegetaþiei pajiºtilor permanente.

Agricultorii care nu respectã
aceastã normã vor fi penalizaþi cu
reducerea sumei de platã, conform modului de aplicare a
sancþiunilor pentru nerespectarea GAEC.

Demersuri pentru un nou
Plan Urbanistic General
Având în vedere necesitatea extinderii intravilanului comunei
în mai multe zone, continua dezvoltare a zonei turistice din
apropiere, precum ºi faptul cã valabilitatea vechiului Plan
Urbanistic General a fost prelungitã, pânã în anul 2013, printr-o
hotãrâre a legislativului local (HCL nr. 26/30.06.2010), Consiliul
Local Racoviþa a decis recent, cu prilejul unei ºedinþe ordinare,
cã este nevoie de iniþierea documentaþiei necesare pentru
elaborarea noului PUG ºi Regulament Local de Urbanism.
Iniþiatorul acestui demers este primarul comunei, Florina Peciu
Florianu, care a menþionat în raportul de susþinere al proiectului
cã acesta este oportun deoarece deschide comunei posibilitatea
de dezvoltare, “prin rãmânerea tinerilor aici, dezvoltarea industriei,
a micilor producãtori individuali, a serviciilor de care cetãþenii
au nevoie permanent ºi pentru care se deplaseazã în localitãþile
învecinate, precum ºi a comerþului. Este de amintit, de asemenea,
cã o mare importanþã are intrarea în legalitate a zonei în care
s-au închis abuziv grãdinile din zona Mârºa- Racoviþa, (o astfel
de zonã având ºi pe raza localitãþii Sebeºu de Sus, ^n zona
Covei), precum ºi altele, pe care urmeazã a le inventaria odatã
cu demararea planului.”

rosu galben albastru negru

În scurt timp, la sediul primãriei va începe distribuirea
alimentelor din prima tranºã a
Planului anual European de
furnizare Ajutoare alimentare în
beneficiul persoanelor celor mai
Defavorizate pentru anul 2011
(PEAD 2011).
Ajutoarele
alimentare
europene distribuite în acest an
prin programul PEAD sunt:
fãinã albã (16 kg/beneficiar),
mãlai (11 kg/beneficiar), paste
fãinoase (2 kg/beneficiar- 5
pachete), biscuiþi (1,2 kg/
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Miercuri, 14 septembrie, s-a
încheiat sejurul petrecut de
reprezentanþii Asociaþiei Grupul
de Acþiune Localã “Þara Oltului”
în Bretania (Franþa). Pentru opt
zile, delegaþia sibiano- vâlceanã
(39 de persoane), din care au
fãcut parte aleºi locali, jurnaliºti,
agricultori, reprezentanþi ai administraþiilor publice locale, cadre
didactice ºi membrii grupurilor
folclorice “Purtata Avrigului”Casa de Culturã a oraºului Avrig
ºi Scoreiu, au fost invitaþii Grupului de Acþiune Localã Pays
Sud de Saint Brieuc ºi ai
Asociaþiei Belle du Lié, ºi au
participat la o serie de activitãþi
incluse într-u proiect finanþat cu
sprijinul programului european

Lié este foarte cunoscutã pentru
producþia de cartofi (în special
cartofii de sãmânþã), aici fiind
produsã anual peste 50% din
producþia de cartofi a Bretaniei.
Consiliul Local al comunei Racoviþa este membru al Asociaþiei
Grupul de Acþiune Localã “Þara
Oltului”.
Motivul principal al prezenþei
delegaþiilor române ºi poloneze în
Bretania a fost legat de Sãrbãtoarea Cartofului (La Pomme de
Terre en Fete), cel mai important
eveniment organizat, o datã la
trei ani, în Ploeuc sur Lié. De
altfel, cele douã delegaþii au fost
oaspeþii de onoare ai sãrbãtorii
din acest an, aceastã prezenþã
europeanã transformând eveni-

“Jeunesse en action” ºi al
LEADER. Grupul din România a
fost condus de primarul comunei
Cârþiºoara, Dorin Magda, iar
responsabilul francez pentru
aceastã acþiune a fost Thibaut
Guignard. Alãturi de gazde ºi
partenerii români, la acest proiect
au participat ºi membrii unei
delegaþii similare poloneze.
Regiunea localitãþii Ploeuc sur

mentul într-unul cu caracter
internaþional, fapt ce a îndeplinit
unul dintre obiectivele propuse
de organizatori.
Prima zi (7 septembrie) petrecutã de români ºi polonezi pe
teritoriul Franþei a început la
Paris, cu o croazierã pe fluviul
Sena. La finalul croazierei, autocarele cu cele douã grupuri au
plecat spre Ploeuc sur Lié

(Bretania), oraº ce a fost gazda
delegaþiilor, iar dupã scurta
recepþie oferitã de organizatorii
sejurului ºi primãria din localitate,
seara a fost dedicatã odihnei ºi
acomodãrii cu familiile “adoptive”.
Pentru zilele de joi ºi vineri,
francezii au oferit celor douã
grupuri din România ºi Polonia
posibilitatea de a cunoaºte câte
ceva din Bretania, cu locurile ºi
istoria ei. U fost efectuate vizite
la staþiunea Pleneuf-Val-André,
comuna Bodéo (aici s-a vizitat
cea mai veche ºi una dintre cele
mai frumoase biserici din regiune), Ville Davy (a fost vizitat liceul
din localitate- una dintre cele mai
importante instituþii de învãþãmânt
din regiune ºi ferma acestuia,
oraºul medieval Moncontour etc.
În fiecare dintre localitãþile incluse
în traseul vizitelor din cele zile,
europenii au fost însoþiþi de
prieteni francezi ºi au fost primiþi
în mod oficial de primarii localitãþilor ºi mai mulþi reprezentanþi ai
administraþiilor locale.
În seara zilei de vineri, în
prezenþa primarului oraºului
Ploeuc sur Lié, Daniel DENIS, a
vicepreºedintelui Adunãrii Naþionale din Franþa (parlamentul
francez), Marc Le Fur, a europarlamentarului Alain Cadec, ºi a
numeroºi reprezentanþi ai Consiliului Regional din Cotes
D’Armor, consilieri locali, primari
din localitãþile învecinate etc, la
primãria din Ploeuc sur Lié a fost
organizatã recepþia oficialã pentru
cele douã delegaþii.
Vineri seara, pentru cele douã
grupãri artistice din România,
precum ºi pentru tinerii din grupul
folcloric polonez Ostrowiacy, a
început seria de reprezentaþii,
prin recitalurile “de încãlzire”
susþinute la mai multe baruri ºi
localuri partenere în organizarea
Sãrbãtorii Cortofului.

Sâmbãtã, 10 septembrie, a fost
Ziua României la Sãrbãtoarea
Cartofului. Dupã câteva recitaluri
susþinute în diverse locaþii din
centrul oraºului Ploeuc sur Lié ºi
inaugurarea spaþiului dedicat
relaþiilor internaþionale (un pavilion în care cei interesaþi au
putut achiziþiona icoane pe sticlã
ºi lemn realizate de avrigeanca
Mariana Gondec ºi obiecte de
sticlãrie artisticã realizate de Dan
Diaconescu, au aflat informaþii
despre România ºi Þara Oltului,
au primit pliante ºi diverse broºuri
sau au stat de vorbã cu membrii
delegaþiei oficiale), peste 250 de
persoane au fost invitate la o
masã tradiþionalã româneascã.
Bucãtarul Florin Lãzãriciu, din
Porumbacu de Sus, a gãtit ciorbã
de cartofi cu carne de porc,
tocãniþã de cartofi ºi fripturã de
porc ºi plãcinte (realizate cu
sprijinul prietenilor polonezi), iar
vinul servit a fost adus tot din
România. Pe lângã membrii celor
douã delegaþii strãine ºi gazdele
lor, la aceastã masã tradiþionalã
româneascã au luat parte mai
mulþi reprezentanþi ai comunitãþii
româneºti din Franþa, localnici ºi

Let’s Do It, Romania!- primele rezultate

Pentru cel de-al doilea an consecutiv,
românii au demonstrat cã le pasã de
naturã ºi de þara în care locuiesc ºi au
ieºit sã cureþe întreaga Românie de
deºeuri într-o singurã zi. Peste 250000
de români au participat la Ziua de
Curãþenie Naþionalã din 24 septembrie,
numãrul participanþilor fiind cu
aproximativ 50000 mai mare faþã de cel
înregistrat anul trecut, la campania “Let’s
Do It, Romania!”, pe 25 septembrie.
Printre cei aproximativ 5000 de
voluntari sibieni ce au participat anul
acesta la Campania “Let’s Do It,
Romania!” s-au numãrat ºi cei
aproximativ 40 de copii din comuna
Racoviþa (elevii claselor a IV-a- prof.
Camelia Limbãºan ºi I B- înv. Cristina
Fogoroº), împreunã cu câþiva
colaboratori.
Grupul de la Racoviþa, implicat în
campanie ca urmare a demersurilor
fãcute de Primãrie, a luat la pas o mare
parte a localitãþii ºi a reuºit sã strângã

de pe marginea drumurilor, trotuare, de
pe langã ºanþuri, rigole ºi cursuri de apã,
aproximativ 20 de saci cu diverse
gunoaie. „Recolta” a fost depozitatã la
locul special destinat colectãrii selective

a deºeurilor, amenajat de puþin timp
lângã fostul sediu al cooperaþiei.
În ceea ce priveºte deºeurile colectate
în întreaga þarã, un prim numãr de saci
adunaþi este 390000, o primã estimare
realizatã de echipele jude\ene.
În Anul Voluntariatului, cel mai mare
proiect de voluntariat din România,
„Let’s Do It, Romania!” a arãtat, încã o
datã, cât de important este voluntariatul
ºi puterea pe care o are în schimbarea
pozitivã a comunitãþilor. Cei peste
250000 de voluntari mobilizaþi de “Let’s
Do It, Romania!” au crezut cã se poate
ºi transmit un mesaj clar: dacã e ceva
care te deranjeazã, ac\ioneazã, fii tu
schimbarea pe care vrei sã o vezi ^n jur!
În plus, „Let’s Do It, Romania!” îºi
propune încã de la început sã arate cã
lucrurile pozitive sunt posibile ºi aici ºi
cã `i românii se pot uni pentru o cauzã
comunã. În cazul „Let’s Do It, Romania!”,
curãþarea României de gunoaie.

mulþi oaspeþi din localitãþile
învecinate. Printre cei invitaþi a
fost ºi prin consilierul ambasadorului României la Paris, Florin
Vlad, care s-a bucurat sã fie,
pentru câteva ore bune, în
mijlocul românilor, într-o atmosferã româneascã.
Duminicã dimineaþa, la cea mai
mare ºi importantã bisericã din
Pleuc sur Lié, preoþi reprezentanþi ai mai multor religii,
printre care ºi preotul ortodox
din Câineni- Vâlcea, Nicolae
Ceauºu, precum ºi un preot catolic din Polonia, au oficiat o
impresionantã slujbã ecumenicã.
Imediat dupã acest eveniment
ecumenic, sãrbãtoarea a continuat cu diverse momente desfãºurate în centrul oraºului gazdã
sau la o fermã din apropiere.
Printre participanþii la activitãþile
incluse duminicã în programul
sãrbãtorii s-a aflat ºi consulul
Poloniei la Paris.
Seara, Sãrbãtoarea Cartofului
s-a încheiat cu o defilare a tractoarelor (cel mai vechi vehicol
agricol participant la acest
moment avea aproape 90 de ani)
ºi a utilajelor agricole, iar cele

douã delegaþii au cinat împreunã
la ferma Millet.
Luni dupã- amiaza, grupul a
efectuat o deplasare la pãdurea
Butte Rouge din L‘Hermitage
Lorge, pentru un moment comemorativ închinat combatanþilor din
Rezistenþã (francezi ºi români)
uciºi în timpul celui de-al doilea
rãzboi mondial de naziºti.
Seara, la stadionul din Pleuc
sur Lié s-a desfãºurat turneul
amical de fotbal dintre reprezentantele României, Franþei ºi
Poloniei. Au fost câteva meciuri
frumoase, amuzante, iar la final
câºtigãtoare au fost echipele
României, Franþei ºi Poloniei. Au
fost împãrþite cupe ºi medalii
fiecãrui participant.
Ultima zi petrecutã în Franþa a
început cu o nouã deplasare pe
malul Mãrii Mânecii, plimbãri prin
diferite orãºele ale Bretaniei, mici
“sesiuni” de cumpãrãturi, pentru
ca seara sã fie dedicatã unei cine
festive, desfãºuratã la ferma
Mariala. Seara târziu, aproape
de miezul nopþii, delegaþia
românã a plecat spre aeroportul
Paris- Beauvais, pentru avionul
cãtre Cluj Napoca.

Rigole pentru scurgerea apelor
pluviale la Sebeºu de Sus
De puþin timp, Primãria comunei Racoviþa a încheiat o nouã etapã
a lucrãrii de amenajare rigole pentru scurgerea apelor pluviale în
satul Sebeºu de Sus.
Dupã cum se poate observa ºi din imaginile alãturate, în mai multe
zone ale localitãþii au fost amplasate rigole simple sau acoperite,
astfel încât scurgerea
apelor pluviale ºi circulaþia
în zonã sã fie cât mai
înlesnite.
Lungimea
totalã
a
rigolelor amplasate la
Sebeºu de Sus se apropie
de 100 metri.
Costul total al rigolelor
ºi al lucrãrilor efectuate
(parþial) este acoperit din
bugetul local al comunei
Racoviþa.

rosu galben albastru negru

“Þara Oltului”- reprezentatã la Sãrbãtoarea Cartofului
(Ploeuc sur Lié- Franþa)
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Serviciul Public Comunitar Local de Evidenþã
a Persoanelor Tãlmaciu vã informeazã
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 contravaloarea cãrþii de identitate de
7 lei ºi a taxei de timbru de 4 lei,
achitate la casieria Primãriei
oraºului Tãlmaciu.
La împlinirea vârstei de 14 ani,
minorul se prezintã la ghiºeul
Serviciului Public Comunitar Local de Evidenþã a Persoanelor,
însoþit de unul dintre pãrinþi sau,
dupã caz, de reprezentantul sãu
legal, de persoana desemnatã
din cadrul centrului specializat
aflat sub autoritatea serviciului
public de asistenþã socialã sau de
persoana cãreia i-a fost

Sãrbãtoriþii lunii septembrie
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.
RACOVIÞA
Ana Cãlin (nr. 11), Gheorghe
Haºegan (nr. 67), Maria Ciungu
(nr. 71), Roman Rusu (nr. 121),
Anicuþa Fogoroº (nr. 179A),
Nicolae Muntean (nr. 275),

Simion Stoichiþã (nr. 277), Elena
Sebeºan (nr. 279), Ana Fogoroº
(nr. 287), Ioan Ionuºiu (nr. 289),
Ana Mohan (nr. 293), Constantin
Barbu (nr. 318), Ana Timariu (nr.
326), Laurian Limbãºan (nr.
328), Elena Drãgoiu (nr. 340),
Ioan Cãlin (nr. 382), Paraschiva
Limbãºan (nr. 394), Vasile Vasiu
(nr. 440), Fogoroº Nicolae (nr.
445), Ioan Fogoroº (nr. 456),
Lãcãtuº Ana (nr. 459), Ana
Limbãºan (nr. 479), Ana Sîrbu
(nr. 491), Simion Maxim (nr. 503),
Gabriela Vasiu (nr. 531), Ieronim
Subþirelu (nr. 553), Lucreþia

Anghelina (nr. 583), Elisabeta
Ciocan (nr. 596).
SEBEªU DE SUS
Sinefta Constantin (nr. 9),
Vasile Constantin (nr. 9), Emilia
Lugojan (nr. 24), Dumitru Nicula
(nr. 25), Mariana Stoia (nr. 70),
Ana Floare (nr. 182), Ioan Totan
(nr. 212), Paraschiva Belciu (nr.
224), Maria Totan (nr. 234),
Dumitru Belciu (nr. 244), Ioan
Radu (nr. 260), Vasile Cãlin (nr.
290).
Urãm sãrbãtoriþilor din aceastã
lunã, multã sãnãtate, fericire ºi
bucurii alãturi de cei dragi.

LA MULÞI ANI!

Contr
oale pentru pr
ea pestei por
cine
Controale
preevenir
enirea
porcine
Pesta Porcinã Clasicã este o
boalã infecto-contagioasã cu un
înalt grad de periculozitate pentru
efectivele de porcine domestice ºi
sãlbatice, care genereazã pierderi
economice importante datoritã
mortalitãþii ridicate, a restricþiilor
privind miºcarea animalelor ºi a
produselor de origine animalã,
sistarea comerþului cu porcine vii ºi
a produselor provenite de la
acestea.
În judeþul Sibiu, la aceastã datã
se cresc 37.624 capete porcine în
5 ferme profesionale ºi 36.551
capete în 11.041 exploataþii ale
gospodãriilor populaþiei.
Implementarea programului de
prevenirea P.P.C. pentru efectivele
de porcine care se cresc în judeþul
nostru, a fost concretizatã în
aceastã perioadã a anului 2011,
Prin acþiunile specifice efectuate în ultimii ani de cãtre Direcþia prin efectuarea de controale
Sanitar-V
eterinarã ºi pentru Siguranþa Alimentelor Sibiu, în cadrul sãptãmânale la cele 5 ferme
Sanitar-Veterinarã
programelor anuale de prevenire a pestei porcine clasice, s-a ajuns profesionale ºi în medie lunarã de
la concluzia cã aceastã boalã nu existã în judeþul Sibiu.
600 controale în exploataþii non-

profesionale cu porci, acþiuni efectuate de medicii veterinari oficiali
zonali, verificându-se respectarea
normelor de bio-securitate (supravegherea clinicã ºi post-mortem a
stãrii de sãnãtate a porcinelor,
funcþionarea filtrului sanitar ºi rutier,
circulaþia animalelor ºi a personalului, circulaþia furajelor, respectarea normelor de zooigienã ºi
ecarisare).
Totuºi, în urma controalelor
efectuate în acest an, au fost sancþionaþi 3 fermieri ºi 18 crescãtori de
porcine, cu amenzi în valoare totalã
de 26.300 lei, pentru abateri
privind asigurarea normelor de
biosecuritate ºi igienã în ferme,
transportul ºi comercializarea
porcinelor în alte condiþii decât cele
prevãzute de legislaþia specificã.
DSVSA atenþioneazã cã nerespectarea normelor sanitare- veterinare
pentru prevenirea bolilor transmisibile
la animale se sancþioneazã cu amendã
cuprinsã între 5.000 ºi 10.000 lei.

încredinþat în plasament, pentru
a solicita eliberarea actului de
identitate.
PROGRAMUL CU PUBLICUL
LUNI
MARÞI
MIERCURI
JOI
VINERI

8– 16
8– 16
10,30– 18,30
8– 16
8– 13,30

SPCLEP Tãlmaciu
-compartiment evidenþa
persoanelorConsilier
Elena- Delia Stancu

MINISTERUL ADMINISTRA|IEI ~I
ORA
TUL
INSPECTORA
ORATUL
INTERNELOR, INSPECT
GENERAL PENTRU SITUAÞII DE
URGENÞÃ
(INSPEC|IA
DE
PREVENIRE), INSPECT
ORA
TUL
INSPECTORA
ORATUL
PENTRU SITUAÞII DE URGENÞÃ
“CPT
ORU” SIBIU
“CPT.. DUMITRU CROIT
CROITORU”
ªI
SER
VICIUL
VOLUNT
AR
VOLUNTAR
SERVICIUL
PENTRU SITUAÞII DE URGENÞÃ
AL COMUNEI RACOVIÞA, VÃ
INFORMEAZÃ
Statistica incendiilor din ultimii ani aratã cã în
România, se înregistreazã un numãr mare de arderi
necontrolate ca urmare a acþiunilor de igienizare a
terenurilor de vegetaþia uscatã. În unele cazuri,
cetãþenii ard miriºtile, resturile menajere ori vegetaþia
uscatã, fãrã a asigura supravegherea, în lipsa
mãsurilor de apãrare împotriva incendiilor, în condiþii
de vânt ori amplasând grãmezile ce urmeazã a fi
distruse prin ardere în apropierea ºurilor,
adãposturilor de animale sau furajelor, ceea ce
conduce la propagarea rapidã a focului la gospodãrii
ºi anexele acestora, înregistrându-se pagube mari.
Pentru evitarea producerii arderilor necontrolate
în perioada imediat urmãtoare, facem apel la cetãþeni
sã respecte mãsurile specifice de prevenire a
incendiilor:
-sã nu utilizeze focul deschis în locuri cu pericol
de incendiu ºi pe timp de vânt;
-sã nu utilizeze focul deschis la distanþe mai mici
de 10 m faþã de materiale sau substanþe
combustibile (casã, ºurã, depozit de cereale, pãdure
etc)
-arderea miriºtilor, resturilor vegetale, gunoaielor,
deºeurilor ºi a altor materiale combustibile sã se facã
în locuri special amenajate;
-arderea resturilor vegetale, gunoaielor,
deºeurilor ºi miriºtilor sã se facã numai pe baza
permisului de lucru cu foc, dupã ce a fost informat
în prealabil serviciul privat/voluntar pentru situaþii
de urgenþã;
-sã asigure supravegherea permanentã a arderii
ºi sã stingã jarul dupã încetarea acesteia.
Cetãþeni!
Respectând mãsurile de prevenire a
incendiilor
incendiilor,, vã protejaþi viaþa ºi bunurile
materiale.

Legislaþie nouã pentru abatoar
ele de capacitate micã
abatoarele
Autoritatea Naþionalã Sanitar–
Veterinarã ºi pentru Siguranþa
Alimentelor a emis Ordinul 35 (publicat
în M.O. nr. 585/18.08.2011) care aprobã
condiþiile minime de funcþionare a
abatoarelor de capacitate micã. În acest
context, abatorul de capacitate micã
reprezintã o unitate cu spaþii ºi dotãri
adecvate în care se desfãºoarã activitãþi
pentru recepþia, cazarea ºi tãierea unui
numãr redus de animale, precum ºi
pentru livrarea produselor comestibile ºi
necomestibile rezultate. În aceste unitãþi
se pot sacrifica lunar 100 de capete porcine, ovine sau caprine, sau 20 de
capete bovine, respectiv sã nu se
depãºeascã douã bovine sau zece porcine (ovine) pe zi.

veterinare eliberate de D.S.V.S.A Sibiu,
în conformitate cu legislaþia specificã în
vigoare. Ordinul prevede ºi condiþiile ce
trebuie îndeplinite ºi anume: un padoc
acoperit, care sã asigure criteriile de
protecþie ºi odihnã a animalelor înainte
de sacrificare (nu este obligatoriu dacã
animalele sunt sacrificate imediat la
sosirea la abator ºi dacã nu sunt
transportate de la o distanþã mai mare
de 50 km); vestiarul poate sã fie format
ºi dintr-o singurã camerã sau douã
camere care sã asigure fluxul alternant
al persoanelor de sexe diferite; toaletele
trebuie sã fie într-un numãr suficient, fãrã
ca ele sã se deschidã în spaþiile de lucru;
sã fie dotate cu instalaþii adecvate de
spãlare, dezinfecþie ºi de uscare a
mâinilor; sala de sacrificare, dotatã cu
Condiþii clare
instalaþii ºi echipamente care sã previnã
Abatoarele de capacitate micã vor contactul între carne ºi pardoseli, pereþi
funcþiona în baza autorizaþiei sanitar- ºi dispozitive de fixare; birou admi-

nistrativ ºi tehnic (pentru medicul
veterinar care asigurã asistenþa de
specialitate); spaþiu pentru depozitarea
masei gastrointestinale; spaþii de frig
dimensionate în funcþie de capacitatea
unitãþii, unde vor fi depozitate
semi-carcasele, sferturile de carcasã ºi
organele rezultate în urma sacrificãrii; în
cazul sacrificãrilor de bovine ºi ovine
adulte este necesarã existenþa spaþiului
de frig pentru depozitarea carcaselor
pânã la primirea rezultatelor privind
testarea pentru encefalopatiile
spongiforme transmisibile; se poate
utiliza acelaºi spaþiu al unitãþii pentru mai
multe faze de lucru, cu condiþia ca
acestea sã fie succesive ºi separate în
timp, iar între diferitele faze sã se
efectueze curãþenia ºi dezinfecþia, dupã
caz; sã se asigure un numãr suficient de
cuþite ºi alte instrumente de lucru, care
sã fie sterilizate în câte un sterilizator,

atât în spaþiul murdar, cât ºi în spaþiul pentru a asigura protecþia împotriva
curat, dupã caz.
rozãtoarelor ºi a insectelor; ferestrele
care comunicã cu exteriorul trebuie sã
Direcþia Sanitarfie protejate de plase contra
Ve t e r i n a r ã o f e r ã
insectelor; capacele canalelor de
scurgere trebuie sã fie acoperite cu
consultanþã
clopot pentru împiedicarea apariþiei
Din punct de vedere al amenajãrilor mirosurilor neplãcute; conductele,
constructive ºi al instalaþiilor interioare cablurile ºi corpurile de iluminat
trebuie respectate câteva norme pre- trebuie sã fie protejate; sã se
cise: pereþii ºi pavimentul unitãþii asigure apã potabilã în cantitate
trebuie sã fie uºor de spãlat, de suficientã, din reþeaua publicã sau
dezinfectat ºi din materiale care sã nu din sursã proprie, care sã fie
permitã pãtrunderea ºi staþionarea verificatã în conformitate cu legislaþia
apei; pavimentul trebuie sã permitã în vigoare;
drenarea apei cãtre sistemul de
"DSVSA Sibiu, prin Biroul de
canalizare; tavanul trebuie realizat siguranþa alimentelor de origine
astfel încât sã nu permitã acumularea animalã, asigurã celor interesaþi
de murdãrie, condens sau mucegaiuri informaþii suplimentare, consultanþã
ºi, de asemenea, sã fie uºor de ºi sprijin de specialitate", susþine dr.
igienizat ºi dezinfectat; uºile ºi Ioan Penþea, Compartimentul
ferestrele trebuie sã se închidã ermetic Comunicare din cadrul DSVSA Sibiu.
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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
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Recens
Recensământul
ntul Populaţiei
Popula iei
șii al Locuin
Locuinţelor
elor 2011
accent special asupra populaþiei
în vârstã de muncã. Este motivul
pentru care Regulamentul Comisiei, documentul în baza cãruia
se organizeazã recensãmintele
naþionale, a stabilit ca în toate þãrile
membre recensãmântul sã se
desfãºoare în aceleaºi an – 2011,
ceea ce oferã premizele comparabilitãþii la nivel comunitar.
De altfel, sloganul sub care este
organizat recensãmântul, “Pentru
cã fiecare conteazã” relevã tocmai
ideea cã fiecare persoanã înregistratã ºi fiecare informaþie
obþinutã cu prilejul recensãmântului conteazã în fundamentarea programelor ºi proiectelor
de dezvoltare atât la nivelul
Uniunii Europene, cât ºi în plan
naþional ºi local.
Acþiunea este deosebit de
complexã ºi costisitoare sub
aspectul eforturilor financiare ºi
umane (RPL 2011 implicã cheltuieli de cca 193.000 mii lei ºi peste
120.000 de persoane angajate
numai pentru operaþiunile de
înregistrare în teren).
Reuºita recensãmântului depinde, în mod esenþial, de doi
factori.
Cel dintâi, acurateþea ºi clari-

tatea materialelor de lucru
(chestionare, manual, ghid etc),
este condiþionat de profesionalismul ºi calitatea personalului
de recensãmânt, în primul rând a
statisticienilor care au elaborat
aceste materiale în conformitate
ºi la standardele metodologice
statistice internaþionale.
Cel de-al doilea factor, poate ºi
mai important, îl reprezintã disponibilitatea populaþiei de a
participa la recensãmânt prin
rãspunsuri oneste la întrebãrile
recenzorilor, ceea ce nu se poate
realiza decât printr-o promovare
corespunzãtoare în care parteneriatul cu mass-media devine
hotãrâtor. Pentru cã, deºi primirea
recenzorului ºi dialogul cu acesta
este o obligaþie, în egalã mãsurã
legalã ºi civicã, pentru toate
persoanele aflate pe teritoriul
României în perioada desfãºurãrii
recensãmântului, rãspunsurile þin
exclusiv de libera declaraþie a
respondentului, nefiind cerutã
prezentarea nici unui document
justificativ, cu excepþia actului de
identitate necesar înscrierii corecte a codului numeric personal.
Rãspunsul la toate întrebãrile
chestionarului trebuie sã fie fãcut

ºtiind cã toate informaþiile ce vor fi
oferite beneficiazã de protecþia
confidenþialitãþii, garantatã prin
lege, cã ele nu vor putea fi folosite
în nici un alt scop decât cel statistic.
Având în vedere importanþa
asigurãrii reuºitei recensãmântului
din toamnã, în premierã, s-a
organizat un RECENSÃMÂNT
DE PROBÃ, în perioada 7- 16 mai
a.c.
Recensãmântul de probã s-a
desfãsurat în toate judeþele: 3
sectoare de recensãmânt în
municipiul reºedinþã de judeþ, 3
sectoare în mediul rural, ceea ce
înseamnã, la nivel naþional, 261
de sectoare de recensãmânt,
respectiv 282 de recenzori .
Scopul realizãrii recensãmântului de probã a fost:
- testarea la scarã micã a
activitãþilor de organizare ºi a
metodologiei;
- verificarea mãrimii normelor
medii de lucru pe un recnzor, ceea
ce va permite dimensionarea
finalã corectã ºi adecvatã realitãþii
a sectoarelor de recensãmânt ºi
stabilirea numãrului necesar de
recenzori ºi al personalului de
îndrumare al recensãmântului;

Poftiþi la Festivalul „Produse ºi
Tradiþii în Þara Oltului”!

În cursul lunii octombrie,
la Porumbacu de Jos se
va desfãºura ediþia a IV
-a
IV-a
a Festivalului „Produse ºi
Tradiþii în Þara Oltului”.
Producãtorii tradiþionali,
meºteºugarii, ofertanþii de
servicii, creatorii populari
etc, din comuna Racoviþa,
ce doresc sã participe ºi
sã-ºi expunã produsele în
cadrul acestei cunoscute
manifestãri, la standul special al comunei Racoviþa,
sunt aºteptaþi la sediul
Primãriei comunei Ra coviþa (domnul Lucian
Gerea), pentru a afla
detalii suplimentare ºi
înscieri.
Festivalul „Produse ºi
Tradiþii în Þara Oltului”
este organizat de Aso
Aso-ciaþia Grupul de Acþiune
Localã „Þara Oltului”.

- experimentarea sistemului ºi
a normelor de codificare a
materialului de recensãmânt cu
ajutorul echipamentului electronic,
stabilindu-se cerintele de control
logic ºi validare automatã a
informaþiilor.
Datele obþinute în urma
recensãmântului pilot sunt folosite
cu scopul de a pregãti

recensãmântul ºi nu reprezintã o
sursã de date referitoare la
populaþie ºi locuinþe.

IMPORTANT!
Toþi recenzorii vor avea la
recensãmânt documente de
identificare, pe care le vor
prezenta în momentul sosirii la
domiciliile intervievaþilor.

Adeverinþe de credit
Centrul Judeþean APIA Sibiu
elibereazã adeverinþe de credit
pentru beneficiarii plãþii la hectar.
"Adeverinþa - afirmã ing. Teodor
Haþegan, director executiv APIA
Sibiu - va putea fi prezentatã drept
garanþie la instituþiile bancare cu
care APIA are încheiate convenþii
de colaborare, pentru a primi un
credit de lucru în valoare de pânã
la 80 la sutã din suma totalã pe
care fermierul urmeazã sã o
primeascã prin plata pe
suprafaþã".
Reamintim cã plata la hectar
este achitatã parþial din bugetul
Uniunii Europene, prin Schema
de Platã Unicã pe Suprafaþã
(SAPS), fiind finanþatã din Fondul
European de Garantare Agricolã
(FEGA) ºi parþial de la bugetul
de stat.
Haþegan atrage atenþia cã
eliberarea adeverinþelor de credit
se face cu respectarea strictã a
urmãtoarelor condiþii: fermierul sã
nu facã obiectul excluderilor de
la platã la data eliberãrii
adeverinþei; sã nu aibã stabilite

sancþiuni multianuale în anii
precedenþi, care nu au fost recuperate; sã nu aibã debite
nerecuperate din anii precedenþi;
fermierul care solicitã eliberarea
adeverinþei sã aibã controlul
administrativ în sistem ºi controlul
pe teren (dupã caz) finalizate
pânã la data emiterii acesteia; la
momentul eliberãrii adeverinþei
fermierul nu trebuie sã facã parte
din eºantionul de control prin
teledetecþie sau dacã a fost
eºantionat, sã aibã finalizatã
procedura de valorificare a
rezultatelor acestui control. De
asemenea, fermierul respectiv
trebuie sã nu se afle în procesul
de autorizare a plãþii pentru
campania 2011.
Pentru anul 2010 Centrul
Judeþean APIA Sibiu a eliberat
80 de adeverinþe de credit
fermierilor sibieni. Pentru
campania din acest an, pânã la
16 septembrie, au fost eliberate
35 adeverinþe ºi alte 15
adeverinþe au fost emise de
centrele locale APIA din judeþ.


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

NUME:

Prenume:

Str.
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În perioada 22-31 octombrie
2011, pe teritoriul întregii þãri se
va desfãºura Recensãmântul
Populaþiei ºi al Locuinþelor.
Amplã operaþiune statisticã ce
se produce la intervale regulate
– de regulã 10 ani – numãrarea
oficialã a populaþiei pe teritoriul
unei þãri ºi în cele mai mici subteritorii geografice ale sale,
împreunã cu un numãr selectat de
caracteristici demografice ºi
sociale ale populaþiei, recensãmântul are avantajul de a oferi
informaþiile detaliate ºi sigure
necesare pentru planificarea ºi
implementarea politicilor economice ºi sociale de dezvoltare, la
nivel naþional ºi local, statal ºi
privat, pentru activitãþi administrative sau de cercetare ºtiinþificã.
În plus, faþã de acþiunile similare
anterioare, Recensãmântul
Populaþiei ºi al Locuinþelor 2011,
primul ce are loc dupã accederea
României în Uniunea Europeanã,
oferã în planul Uniunii datele ºi
informatiile necesare cunoaºterii
potenþialului uman al întregii comunitãþi europene, cu informaþii relevante privind miºcarea migratorie
a acesteia între diferitele þãri
membre ºi în afara uniunii, cu un

