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ANUNÞURI DE LA
PRIMÃRIE
- Persoanele care deþin certificat de handicap gradul 1 (grav) sau 2 (accentuat) ºi
veteranii sau vãduvele de veterani de rãzboi, care au beneficiat de scutire pentru
impozit în cursul anului 201
1, sunt rugaþi sã-ºi actualizeze dosarele pânã la finele
2011,
anului, în vederea aplicãrii mãsurii scutirii ºi pentru anul 2012.
În cazul în care cei în drept nu vor depune documentele justificative pânã la
31.01.2012, vor beneficia de scutire doar începând cu data de 1 ale lunii urmãtoare
celei în care dosarul a fost depus.
Actualizarea dosarului constã într-o cerere, buletin de identitate (carte de identitate),
extras de carte funciarã actualizat, certificatul de handicap- toate în original ºi copie.
- Cetãþenii ce deþin cu act de proprietate terenuri aparþinând statului român, se pot
adresa Primãriei comunei Racoviþa cu documentaþie pentru a obþine ordinul prefectului,
în vederea trecerii terenului în proprietatea deþinãtorilor construcþiilor
construcþiilor..
Documentele necesare: cerere, extras CF în original ºi copie, contractul în original
ºi copie, copie buletin de identitate proprietar
proprietar,, alte acte pe care le deþine asupra
proprietãþii (respectiv
(respectiv,, certificate de moºtenitor
moºtenitor,, succesiune etc).

În data de 29 noiembrie, la
sediul Primãriei comunei
Racoviþa se va desfãºura
festivitatea semnãrii procesului
verbal pentru recepþia lucrãrii

de canalizare a apelor
menajere în comuna Racoviþa.
Vor participa reprezentanþi ai
administraþiei locale (Primãria
ºi Consiliul Local al comunei

Racoviþa- beneficiarii lucrãrii),
precum ºi delegaþi din partea
executantului lucrãrii, ai
proiectantului, ai altor factori
implicaþi în derularea acestei

investiþii, diverºi invitaþi.
Dupã semnarea acestor acte
oficiale, ce consfinþesc
finalizarea celei mai mari
investiþii de utilitate publicã

derulatã în comuna Racoviþa
În perioada urmãtoare, vor fi
din ultimii 20 de ani, va fi efectuate probele tehnice de
efectuatã o vizitã pe traseul funcþionare ale instalaþiei.
obiectivelor executate în cadrul
Vom reveni cu amãnunte în
acestei lucrãri.
numãrul urmãtor al ziarului.

O nouã pãsuire pentru laptele crud de vacã
de animale au posibilitatea de
a-ºi valorifica pentru cel puþin
încã un an laptele, iar unitãþile
de procesare pot procesa ºi
vinde în continuare în România
produsele respective.

Situaþia în judeþul
Sibiu

Comitetul Permanent pentru
Lanþul Alimentar ºi Sãnãtatea
Animalã, organism al Comisiei
Europene, a aprobat, în unanimitate, solicitarea României de
prelungire, pânã la 31 de-

cembrie 2013, a perioadei de
tranziþie pentru atingerea
cerinþelor europene privind
calitatea laptelui.
Beneficiile prelungirii perioadei de tranziþie se vor reflecta

asupra tuturor celor implicaþi în
sectorul laptelui de vacã,
fermieri ºi operatori din
domeniu, centre de colectare
sau unitãþi de procesare.
Cei care cresc un numãr mic

În judeþul Sibiu, producþia
totalã de lapte de vacã,
estimatã în medie lunarã, este
de circa 52.000 hl., fiind
produsã de 2.173 vaci crescute
în 29 de ferme comerciale ºi de
20.083 vaci din 6.710
exploataþii individuale ºi se
valorificã în procent de 30 % la
6 unitãþi de procesare
autorizate din judeþul nostru,
sau la alte unitãþi de prelucrare
din alte judeþe, iar diferenþa de
60 % este destinatã pentru
consum în gospodãria proprie
ºi pentru vânzare directã la
consumatorul final. La aceastã
datã 24 crescãtori de vaci cu
lapte îºi valorificã între 30 –
80%, din laptele produs prin 30
de automate de lapte, în
municipiul Sibiu, Mediaº,

Testare gratuitã a glicemiei
Reprezentantele democratliberalilor din comuna Racoviþa
se preocupã de starea de
sãnãtate a consãtenilor.
La iniþiativa primarului
comunei Racoviþa, Florina Peciu
Florianu ºi a organizaþiei de
femei PDL Racoviþa, în zilele de

14 ºi 15 noiembrie, la punctul de
prim-ajutor din cadrul Primãriei
comunei
Racoviþa
s-a
desfãºurat o campanie sanitarã
prin care orice cetãþean al
comunei interesat ºi-a putut
testa, în mod gratuit, nivelul
glicemiei.

“Am donat pentru aceastã
acþiune trei seturi de testere iar
cu ajutorul aparatului specializat, primit donaþie de la
prietenii noºtri din Carquefou,
precum ºi cu sprijinul asistentei
Delia Cãlin, au fost efectuate
testãri cetãþenilor interesaþi.

Cei care au avut nivelul
glicemiei ridicat, au fost sfãtuiþi
sã consulte medicul specialist
pentru un examen amãnunþit.
De acest fel de testare au
beneficiat aproximativ 100 de
persoane.”, ne-a informat
primarul Florina Peciu Florianu.

oraºele Sãliºte ºi Agnita.
Din analizele efectuate lunar
la laboratorul D.S.V.S.A. Sibiu
pentru determinarea parametrilor de calitate a laptelui
crud materie primã, 20% din
probe depãºesc limitele de
calitate admise de normele
europene.
Din totalul de 29 de ferme
comerciale, pânã la aceastã
datã, numai 16 ferme au finalizat
programul de modernizare,
restructurare tehnologicã.
"Considerãm cã important
este ca aceastã perioadã

suplimentarã obþinutã sã fie
constructivã ºi utilizatã pentru
aplicarea unor mãsuri ºi
derularea unor programe
menite sã ducã la îmbunãtãþirea
calitãþii laptelui crud de vacã,
a sistemului de colectare a
laptelui de vacã ºi la modernizarea ºi dezvoltarea fermelor
agricole, în acord cu cerinþele
ºi reglementãrile europene",
afirmã Ioan Penþea, Compartimentul Comunicare din cadrul
Direcþiei Sanitar Veterinare ºi
pentru Siguranþa Alimentelor
Sibiu.

De ZIUA NAÞIONALÃ A
ROMÂNIEI…

Cu prilejul zilei de 1 DECEMBRIE- ZIUA
N A Þ I O N A L Ã A ROMÂNIEI, doresc sã urez
tuturor celor ce simt ºi trãiesc româneºte, fie cã
trãiesc pe aceste meleaguri sau în þãri mai
îndepãrtate, multã sãnãtate, bucurii, succese ºi
un cãlduros ºi sincer LA MULÞI ANI!
LA MULÞI ANI, ROMÂNIA!
LA MULÞI ANI, TUTUROR ROMÂNILOR!
Primarul comunei Racoviþa,
Florina Peciu Florianu

rosu galben albastru negru

Recepþia finalã pentru lucrarea de canalizare
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Serviciul Public Comunitar Local de Evidenþã
a Persoanelor Tãlmaciu vã informeazã
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 reprezen-

tantului 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 încredinþat în plasament, pentru a
solicita eliberarea actului de
identitate.

PROGRAMUL CU PUBLICUL
SPCLEP Tãlmaciu
-compartiment evidenþa
persoanelor- Consilier
Elena- Delia Stancu

LUNI
MARÞI
MIERCURI
JOI
VINERI

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

Ajutã o bibliotecã micã
sã cr
eascã mar
e!
creascã
mare!

Sãrbãtoriþii lunii octombrie

Continuãm ºi în acest numãr al ziarului „Jurnalul de Racoviþa”,
publicarea numelor tuturor cetãþenilor comunei nãscuþi între anii 19511960, ce îºi aniverseazã ziua de naºtere în cursul acestei luni.
În localitãþile din zona de sud a acest lucru, pot trimite cãrþile la
Aceast[ rubric[ este realizat[ cu sprijinul consilierului local Ana judeþului se observã în ultima Biblioteca Orãºeneascã Avrig, str.
M[erean, ce s-a ocupat de colectarea datelor
datelor..
perioadã o creºtere a implicãrii Avram Iancu, nr. 25, cu menþiunea
societãþii civile, a organizaþiilor bibliotecii cãreia îi este destinatã
Nicolae Muntean (nr. 157), Margareta Doican (nr. 204).
Bobanga (nr. 201), David Popa (nr.
Urãm sãrbãtoriþilor din aceastã lunã, neguvernamentale, în viaþa socialã. cartea: Boiþa sau Porumbacu. Toate
248), Leontina Frãþilã (nr. 282), Mariana multã sãnãtate, fericire ºi bucurii alãturi Acest fenomen aduce beneficii cãrtile vor fi strânse la Avrig ºi vor
multiple, mai ales cã acþiunile ajunge în bibliotecile spre care le
Mãerean (nr. 303), Gheorghe Stoichiþã de cei dragi.
LA MULÞI ANI! rezultate, cele mai multe având ºi trimiteþi dumneavoastrã. Fiecare
(nr. 399), Maria Stoichiþã (nr. 399),
RACOVIÞA
O menþiune ºi o urare specialã pentru sprijinul autoritãþilor administraþiilor carte înseamnã un fruct al
Iosif Olariu (nr. 61A), Paraschiva Paraschiva Stoichiþã (nr. 422), Adrian
Olariu (nr. 61A), Ana Neaga (nr. 77), Sãbãduº (nr. 458), Viorica Subþirelu (nr. Filofteia Rusu (Racoviþa, nr. 149- 90 de publice locale, reuºesc, încet- încet, copãcelului pe care l-am sãdit în
ani), Maria Bobanga (Racoviþa, nr. 204- sã devinã emblematice pentru zonã. aceste comunitãþi. Cu mulþumirile
Elena Fogoroº (nr. 88), Ana Criºan (nr. 553), Casian Lãcãtuº (nr. 588).
91 de ani) ºi Ecaterina Lazea (Racoviþa, O nouã idee de acest fel începe sã viitorilor cititori.
103), Florentina Murãrescu (nr. 108),
Asociaþia de la Poalele Negoiului
SEBEªU DE SUS
nr. 263- 90 de ani). Mulþi ani fericiþi ºi cu se materializeze aici, iar de aceastã
Ana Bucur (nr. 129), Mãrioara Fogoroº
datã actorii principali sunt Biblioteca este <<gazda>> bibliotecii care
Ecaterina Belciu (nr. 142), Eugenia sãnãtate!
(nr. 144), Victoria Drãgoi (nr. 151),
Orãºeneascã Avrig, Centrul de <<creºte>> la Porumbacu, pentru
locaþiei
Biblioteca
Informare Turisticã Avrig ºi Asociaþia aceastã
Grupul de A c þ i u n e L o c a l ã “ Þ a r a Orãºeneascã Avrig donând deja
Oltului” (structurã din care face mobilierul.
La Boiþa, Primãria ºi Consiliul
parte ºi Primãria ºi Consiliul Local al
Local
au pus la dispoziþie un spaþiu
comunei
Racoviþa).
Cele
trei
În conformitate cu Ordinul cazul în care nu poate face
organisme îºi propun ca, împreunã în care, Asociaþia de Prietenie
A.N.S.V.S.A. nr. 40 / 2010 dovada identificãrii ºi trasabilitãþii
cu populaþia din întreaga zonã ºi nu <<ILLE et VILAINE- SIBIU>> a adus
completat cu Ordinul 28 / 2011 animalului în cauzã, autoritatea
numai, sã ajute o bibliotecã micã sã mobilierul.”, se menþioneazã într-un
(privind implementarea proce- sanitarã veterinarã considerã
apel lansat de iniþiatorii acþiunii pe
creascã mare.
durilor de identificare ºi înre- acest animal cu risc major în
“Biblioteca Orãºeneacã Avrig, diverse medii de socializare on line.
gistrare a animalelor), bovinele, difuzarea de boli, îl va pune sub
Am mai aflat cã existã deja
Centrul de Informare Turisticã Avrig
ovinele, caprinele, ºi suinele pot restricþie ºi îl va dirija pentru
ºi Asociaþia Grupul de Acþiune Localã persoane disponibile (voluntari) ce
circula pe teritoriul judeþului sau sacrificare sau ucidere, conform
“Þara Oltului” sprijinã revitalizarea vor putea deservi cele douã noi
în afara lui numai dacã sunt prevederilor legale, pe cheltuiala
bibliotecilor din localitãþile mici: am biblioteci.
identificate ºi înregistrate ºi dacã proprietarului. Acesta mai riscã ºi
În speranþa cã iniþiativa va fi
semãnat o bibliotecã micã, sã o
sunt însoþite de formulare de o amendã contravenþionalã, între
ajutãm sã creascã mare! Puteþi face încununatã de succes, ne alãturãm
miºcare ºi de paºaport, (în cazul 1.000 ºi 5.000 lei.
asta împreunã cu noi donând o ºi noi demersului ºi repetãm
bovinelor), precum ºi de alte
carte uneia din cele douã biblioteci îndemnul lansat de iniþiatori:
documente prevãzute de
Paºaport pentru
pe care <<le-am semãnat>> - Boiþa ”Doneazã o carte ºi ajutã o
normele sanitar-veterinare în
ºi Porumbacu. Cei care vor face bibliotecã micã sã creascã mare!”
bovine
vigoare.
Bovinele, ovinele ºi caprinele
paºaportului, în termen de 3 zile
care sunt destinate tãierii în
În termen de 14 zile de la data de la data înregistrãrii în Baza
abator trebuie însoþite ºi de identificãrii ºi înregistrãrii în Baza naþionalã de date a acestei
certificatul de sãnãtate animalã naþionalã de date a bovinei, fapte, deþinãtorul animalelor
pentru animalele vii, eliberat de deþinãtorul bovinei trebuie sã solicitã DSVSA Sibiu, prin
medicul veterinar din localitate.
Publicaþia „Jurnalul de Racoviþa” doreºte sã vinã în sprijinul cetãþenilor cu informaþii locale de
solicite la DSVSA Sibiu elibe- cerere, eliberarea paºaportului
Fiecare crescãtor de animale rarea paºaportului, prezentând duplicat, achitând suma de 25
interes, dar, în acelaºi timp, îºi propune sã fie un fel de „punte” întinsã între ei ºi conducerea comunei.
din judeþ trebuie sã aibã câte o urmãtoarele documente: cerere lei pentru un paºaport.
Ca urmare, orice orice locuitor al comunei, indiferent dacã are domiciliul în Racoviþa sau în Sebeºu
carte de exploataþie pe care o tip, copie de pe buletin sau carte
de Sus, poate veni cu propuneri concrete pentru dezvoltarea comunei, de care Primãria ºi Consiliul
În cazul transmiterii dreptului
ridicã de la sediul DSVSA Sibiu. de identitate a solicitantului; de proprietate asupra animalelor
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?
Se interzice acordarea de dovada cã este deþinãtorul din specia bovine prin vânzare
Ne puteþi transmite nouã care ar trebui sã fie principala investiþie pentru comunã! Pentru moment,
premii, de ajutoare de stat ori de bovinelor (copie de pe cardul sau donaþie, vechiul proprietar
cei care iºi doresc sã ne contacteze ºi sã ne transmitã gândurile lor o pot face prin e mail, pe
despãgubiri, în condiþiile legii, exploataþiei în care sunt deþinute are obligaþia de a preda noului
gmail.com
adresa jurnalulderacovita
jurnalulderacovita@gmail.com
gmail.com. Vã rugãm ca mesajele trimise sã fie însoþite de numele,
pentru bovinele, suinele, ovinele animalele, copie de pe F1, deþinãtor paºaportul bovinei,
prenumele ºi adresa semnatarului.
ºi caprinele neidentificate ºi formular de miºcare, formular de operaþiune care trebuie
neînregistrate potrivit preve- declarare eveniment) pe baza comunicatã medicului veterinar
NUME:
Prenume:
Str.
derilor actelor normative menþio- cãruia DSVSA sã poatã verifica din localitate, pentru a fi operatã
nate mai sus.
în Baza naþionalã de date în baza de date ºi pentru vizarea
În vederea monitorizãrii miºcãrii înregistrarea animalului ºi locaþia paºaportului. În cazul moºtenirii
animalelor, deþinãtorul acestora acestuia. La ridicarea paºapor- animalelor din specia bovine,
are obligaþia de a prezenta tului de la DSVSA Sibiu, noul deþinãtor, în cazul în care nu
organelor de control ºi inspecþie proprietarul de bovine achitã intrã în posesia paºaportului, are
sanitar-veterinarã documentele suma de 5 lei pentru un obligaþia de a solicita DSVSA
de însoþire ale animalelor, iar în paºaport. În cazul pierderii Sibiu, eliberarea unui duplicat.

Pr
ecizãri pentru cr
escãtorii de animale
Precizãri
crescãtorii


Propunerea dumneavoastr[ pentru
dezvoltarea comunei

rosu galben albastru negru

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,
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Recensãmântul 2011
confirmã: suntem mai puþini!
Recensãmântul populaþiei ºi al
locuinþelor, realizat în luna octombrie 2011, dupã principii stabilite la
nivel UE, confirm[, dupã cum era
de aºteptat, o scãdere numericã a
populaþiei, atât la nivel local, cât ºi
la nivel naþional. De aici, se
înþelege, cu o întreagã serie de
consecinþe, atât în plan economic,
cât ºi în plan social.
Analiºtii în domeniu apreciazã cã
Produsul Intern Brut (PIB-ul) pe
cap de locuitor va creºte, întrucât
PIB-ul total se va împãrþi la un
numãr mai mic de locuitori, dar
scãzând populaþia în ansamblu ºi
deci populaþia activã - va fi mai
redusã numeric. Consecinþa: rata
ºomajului va creºte.
La o populaþie mai micã, numãrul
salariaþilor din sectoarele bugetare
- Sãnãtate, Învãþãmânt, Administraþia Publicã - va pãrea
excesiv, alimentând astfel ideea
necesitãþii unor noi reduceri de
personal, astfel încât desfiinþãrile ºi
comasãrile ar putea continua.
O altã consecinþã se profileazã
în cazul vieþii parlamentare. Reprezentarea parlamentarã fiind
proporþionalã cu numãrul locuitorilor din colegiile electorale, vor
scãdea ºi efectivele Camerei
Deputaþilor (normã de repre-

zentare: 1 deputat la 70.000 de
locuitori) ºi Senatului (1 senator la
160.000 de locuitori).
În aceeaºi problematicã trebuie
observat cã scãderea populaþiei va
impune ºi reducerea numãrului de
reprezentanþi ai cetãþenilor, aleºi în
administraþia publicã localã.
***
Liviu Boloº, directorul Direcþiei
Judeþene de Statisticã, ne-a
informat cã, în intervalul 5-14
noiembrie 2011, s-a efectuat la
nivel judeþean "ancheta de control", o etapã importantã în acþiunea de finalizare a Recensãmântului.
Ancheta de control s-a desfãºurat în 10 sectoare din judeþ (5 în
municipiul Sibiu ºi câte unul în
oraºul Avrig, municipiul Mediaº,
oraºul Cisnãdie, comuna Rãºinari,
oraºul Miercurea Sibiului). În cadrul
anchetei respective se verificã
corectitudinea activitãþii de recenzare, se lucreazã pe formulare
speciale, prin confruntarea cu
datele de pe formularele folosite la
acþiunea de recenzare. În aceastã
activitate sunt angrenate cinci
persoane angajate ale Direcþiei
Judeþene de Statisticã ºi cinci
angajaþi din partea Primãriilor din
judeþ, cadre cu experienþã în

domeniu.

***
Privitor la multdiscutata problemã
a CNP-ului, directorul DJS Sibiu
ne-a subliniat cã "nu se pune
problema amendãrii celor care au
refuzat sã-l prezinte recenzorului,
respectivul cod numeric urmând a
fi obþinut de cãtre Statistica
Judeþeanã de la Serviciul pentru
Evidenþa Persoanelor".
Tot Liviu Boloº a avut cuvinte de
apreciere pentru comportamentul
civilizat al majoritãþii cetãþenilor
recenzaþi, acþiunea în sine
desfãºurându-se fãrã evenimente
deosebite.
Vã reamintim cã, în intervalul 2031 octombrie 2011, la nivelul
judeþului Subiu, au fost recenzate
378.000 de persoane ºi 164.350
de locuinþe (135.000 de persoane
ºi 62.000 de locuinþe în municipiul
Sibiu). Mai trebuie adãugat cã,
începând cu luna decembrie a.c.,
datele recensãmântului intrã pe
calculator, astfel încât, spre sfârºitul
lunii ianuarie 2012, vor fi obþinute
ºi primele date preliminarii, la nivel
judeþean.
***
Recensãmântul din acest an a
însemnat un efort bugetar la nivel
naþional, de circa 193 milioane lei,

în acþiunea respectivã fiind angajate
peste 120.000 de persoane
(înregistrarea pe teren).
Dincolo de... poticneli, reveniri ºi
mãsuri administrative interne, care
puteau fi evitate, recensãmântul
2011 este, fãrã îndoialã, cea mai
largã cercetare în domeniu din
întreaga istorie a Institutului Naþional
de Statisticã (INS).
Recensãminte ale populaþiei, în
adevãratul sens al temenului, în
spaþiul românesc, s-au mai
desfãºurat în: 1859-1860, 1899,
1912, 1930, 1941, 1948, 1956,
1966, 1977, 1992, 2002. Valoarea
ºtiinþificã, metodele ºi relevanþa
datelor obþinute se leagã de nume
importante din statistica româneascã: Dionisie Pop Marþian ºi Ion
Ionescu de la Brad (în 1859-1860,
când au existat douã demersuri,
paralele, în cele douã Principate
Române), Leonida Colescu (în
1899, având la bazã recensãmântul fiscal, dar ºi în 1912), Virgil
Madgearu (în 1930, unul dintre
cele mai moderne tipuri de recensãmânt din lume, la ora aceea...),
dr. Sabin Manuilã (conducãtor al
Statisticii româneºti în anii '40; în
1941 s-a desfãºurat ºi primul
recensãmânt agricol sistematic de
la noi).

Privind în urmã, datele Statisticii
aratã cã, la nivelul judeþului Sibiu
evoluþia populaþiei, dupã cel De-Al
Doilea Rãzboi Mondial, se prezintã
astfel: în 1956-372.687 persoane;
în 1966-414.756 persoane; în
1977-481.645 persoane; în 1992452.873 persoane; în 2002421.724 persoane.
***
Recensãmântul din 2011 are la
bazã recomandãrile Comisiei
Economice a Naþiunilor Unite
pentru Europa (Divizia de Statisticã) în cooperare cu Oficiul de
Statisticã al Comunitãþilor Europene
Eurostat.
Aceste recomandãri reprezintã
cadrul general pentru programul
de recensãmânt al Uniunii Europene, vizând recensãmintele
populaþiei ºi locuinþelor, aplicat,
practic, în acelaºi timp, la scara
întregului continent.
Printre recomandãrile Comisiei
Europene cu privire la efectuarea
recensãmântului menþionãm:
"Fiecare subiect de recensãmânt

trebuie sã îndeplineascã o serie de
criterii-cheie privind cerinþele
utilizatorilor - a) subiectul se referã
la o necesitate a utilizatorului clar
definitã; b) nu existã alte mijloace
decât recensãmântul pentru a
culege date privind subiectul c)
datele privind subiectul sunt necesare pentru grupe mici de populaþie
ºi/sau la niveluri geografice
detaliate; d) subiectul este de
importanþã naþionalã majorã ºi
relevant la nivel local; e) datele
privind subiectul se preconizeazã
a fi folosite în analize variate, cu alte
subiecte de recensãmânt; f)
conþinutul nu diferã drastic de
recensãmintele anterioare ºi, acolo
unde este cazul, un subiect nou
sau modificat, poate fi comparat cu
recensãmintele anterioare".
Documentele respective mai
precizeazã cã: "Recensãmântul
constituie un exerciþiu realizat doar
în scopuri statistice ºi, prin urmare,
nu trebuie utilizat pentru a culege
date care vor promova, în mod
voit, grupuri politice sau secte, ori
vor sponsoriza cauze particulare."

A doua etapã de vaccinare a
vulpilor se realizeazã în perioada
23-26 noiembrie, când vor fi
distribuite momeli vaccinale din
avion (judeþul Sibiu este arondat
la Aerodromul Deva), respectându-se regimul meteorologic,

densitatea de distribuire ºi rutele
de zbor stabilite de cãtre specialiºti ºi prin amplasarea
manualã, începând tot cu data de
23 noiembrie, a 1.800 momeli cu
vaccin, la vizuini, sau alte locaºuri
populate cu vulpi. Aceastã etapã

face parte din programul de
prevenire ºi combatere a rabiei.
Acþiunile sunt coordonate de
personalul de specialitate din
cadrul
Direcþiei
Sanitar
Veterinare ºi pentru Siguranþa
Animalelor Sibiu în colaborare cu
A.J.V.P.S. Direcþia Silvicã Judeþeanã, responsabilii Fondurilor de
vânãtoare private, Direcþia de
Sãnãtate Publicã ºi proprietarii
de animale. În paralel, vaccinarea câinilor ºi pisicilor cu stãpân
cunoscut, existenþi pe raza
judeþului, se desfãºoarã în
perioada 1 noiembrie - 31
decembrie ºi cuprinde un numãr
de 42.410 câini ºi 9.340 pisici,
fiind asigurat vaccinul ºi alte

materiale sanitare necesare.
Tot în aceastã perioadã,
D.S.V.S.A. Sibiu distribuie prin
autoritãþile locale 2.960 afiºe de
atenþionare ºi informare ºi 200
materiale de informare cronologicã, ca populaþia judeþului sã
cunoascã programul ºi zona de
vaccinare, ºi responsabilitãþile ce
îi revin în prevenirea ºi combaterea rabiei.

Ce trebuie sã ºtie
sibienii
În cadrul campaniei este
interzisã distribuirea vaccinului pe
teritorii locuite, în apã, pe drumuri
publice sau în apropierea spaþiilor
locuite din cadrul zonelor vizate.

Zece mii de incendii la vegetaþie uscatã în 10 luni
Lipsa constantã a precipitaþiilor ºi
nerespectarea mãsurilor de prevenire
au condus la creºterea semnificativã a
incendiilor la vegetaþia uscatã ºi fondul
forestier. Astfel, de la începutul acestui
an, au fost înregistrate în þarã, 9.848 de
incendii la vegetaþie uscatã, 1.162 dintre
acestea generând pagube ºi la
gospodãriile populaþiei. Urmãrile acestor
incendii au fost deosebit de grave,
pentru cã, pe lângã pagube materiale
importante, trei persoane au decedat ºi
ºase au fost rãnite.

Preveniþi arderile
necontrolate
Pentru evitarea producerii arderilor
necontrolate, Inspectoratul General
pentru Situaþii de Urgenþã face apel la
cetãþeni în vederea respectãrii mãsurilor
specifice de prevenire a incendiilor. Astfel,
arderea trebuie sã se realizeze numai
pe timp de zi, în condiþii meteorologice
fãrã vânt. La arderea miriºtilor,
parcelarea miriºtii se face în suprafeþe de
maximum 10 ha, prin fâºii arate, se
izoleazã zona de ardere faþã de cãi de
comunicaþie, construcþii, culturi agricole
vecine, instalaþii, fond forestier, prin
executarea de fâºii arate, se asigurã,
pânã la finalizarea arderii, de cãtre
personal de supraveghere ºi stingere a
eventualelor incendii, se asigurã, pentru

suprafeþe de ardere mai mici de 5 ha,
substanþele ºi mijloacele de stingere
necesare, iar în cazul suprafeþelor de
ardere mai mari de 5 ha, trebuie sã fie
în zonã un plug, o cisternã cu apã,
mijloace de tractare ºi personal de
deservire.
La arderea vegetaþiei uscate ºi a
resturilor vegetale, executarea arderii se
face în zone care sã nu permitã
propagarea focului la fondul forestier/
construcþii ºi sã nu afecteze reþelele
electrice, de comunicaþii, conductele de
transport gaze naturale, produsele
petroliere ori alte bunuri materiale
combustibile, curãþarea de vegetaþie a
suprafeþei din jurul fiecãrei grãmezi se
realizeazã pe o distanþã de 5 metri. De
asemenea, arderea trebuie supravegheatã în permanenþã a arderii, iar
locul nu se pãrãseºte decât dupã
stingerea totalã a focului.
Arderea resturilor vegetale, a
gunoaielor, deºeurilor ºi miriºtilor se
efectueazã numai pe baza permisului de
lucru cu foc, emis prin grija primarului de
cãtre ºeful serviciului voluntar pentru
situaþii de urgenþã, în locurile special
amenajate, dupã ce a fost informat în
prealabil serviciul voluntar pentru situaþii
de urgenþã. Primarii sunt obligaþi sã
aducã la cunoºtinþa cetãþenilor prevederile generale ºi specifice ce trebuie sã

Dacã se gãsesc momeli într-o
zonã în care sunt copii sau
animale de companie, se protejeazã mâinile cu ajutorul mãnuºilor
ºi cu ajutorul unei pungi de plastic,
se iau momelile ºi se plaseazã întro zonã împãduritã.
Dacã se gãsesc momeli al
cãror înveliº este desfãcut, spart
sau distrus, cu mâinile protejate
de mãnuºi se pun momelile întro pungã de plastic ºi se anunþã
medicul veterinar din cea mai
apropiatã localitate pentru a
gestiona în continuare. Se
recomandã solicitarea medicului
veterinar, pentru a informa sau
pentru a se acþiona corect în
cazul unor neclaritãþi sau situaþii

deosebite.
"Prin realizarea acestei acþiuni
de vaccinare, se asigurã o
protecþie corespunzãtoare la
speciile receptive din mediul
silvatic ºi implicit la speciile
domestice, care sã permitã
diminuarea la maxim a incidenþei
acestei boli, având experienþa
anterioarã, când prin imunizarea
anualã a cca 49.000 de câini ºi
pisici ºi distribuirea în anul 2009
a 3.100 de momeli vaccinale în
zona silvaticã, numãrul de cazuri
de rabie a scãzut de la 89 (din
care 69 de vulpi)în anul 2008, la
18 cazuri (15 vulpi ºi 3 câini) în
anul 2011", susþine Ioan Penþea,
din partea DSVSA Sibiu.

DSVSA verificã starea de sãnãtate
a animalelor din judeþ

fie respectate când executã arderi de
miriºti, vegetaþie uscatã ºi resturi
Pentru prevenirea ºi combaterea bolilor la animale ºi a celor transmisibile la om,
vegetale ºi, totodatã, sã urmãreascã
Direcþia
Sanitar-Veterinarã ºi pentru Siguranþa Alimentelor Sibiu organizeazã în lunile
aplicarea acestora.
noiembrie - decembrie, acþiuni în care sunt implicaþi atât proprietarii de animale ºi pãsãri,
Amenzi de mii de lei
cât ºi personalul sanitar-veterinar, cu scopul de a asigura pentru animalele ºi pãsãrile
În pãdure, fumatul ºi focul deschis sunt crescute în judeþ o stare de sãnãtate corespunzãtoare. În acest sens, vor fi testate
strict interzise, cu excepþia locurilor 6.000 de cabaline, 27.000 de bovine crescute în 29 ferme comerciale ºi 6.332 exploataþii
special amenajate în acest sens. nonprofesionale ºi se vor colecta 7.000 de probe de sânge de la berbecii reproducãtori
Deþinãtorii de pãduri, a cãror incendiere ºi 1350 probe de sânge de la porcinele cu vârsta de peste 4 luni, la care se adaugã
poate pune în pericol populaþia ºi bunurile vaccinarea profilacticã a aproape 230.000 de gãini. În urma verificãrilor efectuate de
sale materiale, obiectivele sociale ºi inspectorii sanitar-veterinari, în intervalul 1 - 7 noiembrie, s-au constatat o serie de
capacitãþile productive sau pot aduce abateri de la normele sanitar-veterinare specifice, respectiv: colaborarea defectuoasã
prejudicii mediului, sunt obligaþi sã ia mãsuri a unor proprietari de animale cu personalul sanitar-veterinar la acþiunile de vaccinare
apãrare împotriva incendiilor ºi sã se profilacticã ºi la recoltarea de probe pentru examene de laborator ºi miºcarea animalelor
doteze cu mijloace tehnice de prevenire ºi fãrã avizul medicului veterinar ºi fãrã documente de miºcare.
stingere a incendiilor, indiferent de titularul
Amenzi de 5.800 de lei într-o sãptãmânã
de proprietate. Persoanele fizice ºi juridice
care desfãºoarã activitãþi în limitele fondului
Au fost aplicate 5 amenzi în valoare de 5.800 lei (la crescãtori de animale) ºi 3
forestier de stat sau privat au obligaþia
dotãrii cu mijloace tehnice de prevenire ºi avertismente. Deficienþele constatate impun proprietarilor de animale o serie de obligaþii:
stingere a incendiilor ºi instruirii sã asigure sprijinul personalului veterinar la efectuarea acþiunilor obligatorii de prevenire
ºi combatere a bolilor transmisibile (vaccinãri, recoltãri de probe de sânge sau de
personalului.
Arderea resturilor vegetale, gu- organe) la data ºi ora stabilite; sã permitã medicului veterinar monitorizarea stãrii de
noaielor, deºeurilor ºi a altor materiale sãnãtate a animalelor din proprietate; sã respecte dispoziþiile autoritãþii veterinare privind
combustibile, fãrã obþinerea permisului izolarea ºi eliminarea din efectiv a animalelor diagnosticate cu boli transmisibile; sã
de lucru cu foc ºi fãrã luarea mãsurilor comunice medicului veterinar miºcãrile survenite în efectiv, prin fãtãri, cumpãrãri, vânzãri,
pentru împiedicarea propagãrii focului la mortalitãþi; sã asigure normele de protecþie ºi bunãstare a animalelor, privind adãpostirea,
vecinãtãþi, se sancþioneazã con- hrãnirea, adãparea ºi a normelor de microclimat; sã colecteze cadavrele ºi deºeurile
travenþional cu amenzi cuprinse între animaliere în vederea transportului, cu sprijinul autoritãþilor locale, la unitatea de
distrugere Protan ºi sã solicite medicului veterinar carnet de sãnãtate pentru animalele
1.000 ºi 2.500 de lei.
aflate în proprietate, completat la zi cu acþiunile sanitar-veterinare efectuate, documentele
Inspectorarul pentru Situaþii de miºcare ºi de certificare a stãrii de sãnãtate, necesare pentru intenþia de comercializare
de Urgenþã a animalelor.

rosu galben albastru negru
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Târgul de Tradiþii ºi Obiceiuri de Crãciun,
ediþia a doua (17- 18 decembrie)

În zilele de 17 ºi 18 decembrie,
la Cãminul Cultural din comuna
Racoviþa se va desfãºura cea
de-a doua ediþie a Târgului de
Tradiþii ºi Obiceiuri de Crãciun.
Organizatorii manifestãrii sunt
Primãria comunei Racoviþa,
Asociaþia Grupul de Acþiune
Localã „Þara Oltului” ºi ªcoala cu
clasele I-VIII Racoviþa.

„Vom încerca sã oferim celor
interesaþi un prilej de bucurie ºi
încântare, o fãrâmã din farmecul
marii sãrbãtori a Naºterii
Domnului.
La fel ca ºi anul trecut, festivalul
de la Racoviþa va avea douã
secþiuni distincte, organizatorii
dorind ca prin aceastã structurã
sã acopere o arie cât mai mare

de interes.
Astfel, în zilele acþiunii, participanþii vor avea posibilitatea sãºi achiziþioneze diverse produse
de sezon (podoabe de ºi pentru
brad, diverse ornamente, globuri
ºi betealã, dulciuri ºi mâncãruri
tradiþionale, diverse bãuturi etc),
comercianþii fiind atât localnici, cât
ºi invitaþi din localitãþile apar-

þinãtoare, sau membri ai GAL
„Þara Oltului”. Vor fi organizate
expoziþii cu diverse tematici.
De asemenea, nu va lipsi nici
secþiunea artisticã, ce va constitui

partea cea mai importantã a
manifestãrii, atât în ziua de
sâmbãtã, cât ºi duminicã.
Pe scena Cãminului Cultural
vor sosi ansambluri ºi grupãri

artistice din întreaga zonã, ce vor
colinda, dar vor prezenta spectatorilor ºi alte obiceiuri sau
momente artistice dedicate
sãrbãtorilor de iarnã.

Românii din toatã lumea
sãrbãtoresc la 1 DECEMBRIE
Ziua Naþionalã a României. La 1
Decembrie 1918 se semna
Rezoluþiunea Adunãrii Naþionale
de la Alba Iulia prin care reprezentanþii românilor din Transilvania, Banat ºi Þara Ungureascã
proclamã unirea cu România.
Anul acesta se împlinesc 93 de
ani de la acest important act al
istoriei þãrii ºi cu acest prilej, vã
propun un “remember” mai special
al acelor vremuri, prin reproducerea capitolului “Racovicenii ºi
actul Unirii de la 1 Decembrie
1918” din cartea “RacoviþaMonografia unei strãvechi aºezãri
sibiene” scrisã de Cornel Lupea.
Sper sã vã facã plãcere.
“În toamna anului 1918, criza
politicã a Austro- Ungariei se
apropia de deznodãmânt. Insuccesele ºi înfrângerile militare
înregistrate pe toate fronturile se
þineau lanþ.Sãtui de rãzboiul care
dura de mai bine de patru ani,

soldaþii au început sã pãrãseascã
tranºeele, ºi, înarmaþi, sã se3
întoarcã acasã. Cu fiecare zi ce
trecea, destrãmarea monarhiei
dualiste devenea tot mai iminentã,
principalul agent al destrãmãrii
constituindu-l miºcãrile revoluþionare ale popoarelor asuprite
din întregul imperiu.
În aceste condiþii, cercurile
politice româneºti din Transilvania
au trecut la o politicã activã,
orientatã în direcþia desprinderii
acestei provioncii româneºti de
Ungaria, ºi unirea ei cu România.
În paralel cu aceastã acþiune, prin
vot obºtesc, au început sã se
aleagã deputaþi pentru a participa
la o mare adunare programatã a
se þine la data de 1 decembrie
1918, la Alba Iulia, care sã declare
public, în auzul întregii lumi, dorinþa
românilor transilvãneni de a se
uni cu patria mumã! La aceastã
adunare a fost invitat sã ia parte
ºi poporul român <<în numãr
vrednic de cauza mare ºi sfântã>>.

Continuatori ºi pãstrãtori ai
unor valoroase tradiþii de luptã
pentru emanciparea socialã ºi
naþionalã, racovicenii au rãspuns
ºi de data aceasta la imperativul
vremii! Astfel, sub conducerea
preotului local Leonte Opriº, s-a
format ºi în sat o gardã naþionalã,
din rândurile cãreia au fãcut
parte, printre alþii, urmãtorii locuitori: Aurel Bobanga, Gheorghe
Bobanga, Alexandru Fogoroº,
Mãrtinean Limbãºan, Precup
Lupea, Ilie Maxim, Grigore
Murãrescu, Costicã Olaru,
Pantelimon Olaru, Marcu Rusu,
Alexandru Sãlãgean, precum ºi
fraþii Ioan ºi Alexandru Tãrîþã.
Înarmaþi cu armele cu care s-au
întors de pe fronturile de luptã,
aceºti cetãþeni-ostaºi au asigurat
paza ºi liniºtea localitãþii, participând ºi la dezarmarea unor
trupe germane aflate în retragere.
Sediul gãrzii s-a aflat la ºcoala
primarã ea fiind subordonatã
Comandamentului gãrzilor naþionale de la Sibiu, care o aproviziona
cu cele de lipsã.
Cum era ºi firesc, întraga suflare
a satului a subscris pentru unirea
Transilvaniei ºi a Banatului cu
România, <<eveniment de uriaºã
însemnãtate pentru poporul
român de pe ambele versante ale
Carpaþilor, care a deschis calea
dezvoltãrii României pe drumul
progresului social.>>. Este regretabil însã faptul cã pânã în
prezent, cu toate strãduinþele
autorului de a afla <<Adeziunea
la Unire>>, respectiv <<Mãrturisirea de credinþã>> semnatã
de cãtre racoviceni cu acest prilej,

acest document nu a putut fi
depistat în arhivele pãstrãtoare a
acetelor Unirii, situaþie care de
altfel, nu este singularã. Se
cunoaºte însã componenþa
delegaþie de racoviceni care s-a
deplasat la Alba Iulia pentru a
susþine Unirea în frunte cu parohul
Leonte Opriº: Ioan Aleman,
Dionisie Criºan, Alexandru Gligor,
David Limbãºan, Ioan Stoica ºi
David Tãrîþã. Sunt nume vrednice
de þinut minte de cãtre toþi fiii
satului, atât cei de astãzi cât ºi cei
de mâine.
Prezent la marile evenimente
din toamna anului 1918 care au
precedat Unirea, a fost ºi generalul –maior Dionisie Florianu,
pe care ziua de 1 decembrie l-a
gãsit departe de patrie, în
Cehoslovacia, pãtruns de credinþa
cã de acum <<vor ajunge toate în
ogãºia lor adevãratã>>, dupã cum
se mãrturiseºte într-o scrisoare
adresatã profesorului ceh Jan
Urban Jarnik, marele prieten al
poporului român, pe care îl
cunoºtea personal.
Referindu-se la activitatea
românilor transilvãneni, în vederea realizãrii unitãþii naþionale,
generalul- maior se confesa
astfel prietenului sãu: <<... sper
cã vor face ispravã bunã ºi se
vor dezbãiera pe vecie de
dragostea ºi prietenia maghiarilor,
de care a avut parte naþia
românã>>.
Departe fiind de tumultul
evenimentelor revoluþionare din
Transilvania, Dionisie Florianu nu
putea concepe sã rãmânã în afara
lor, doar ca simplu spectator. În

acest context el scrie în continuare: <<Citind din formularea
Consiliului Naþional Român din
Ardeal ºi ºtiind cã vor avea
românii no`tri- bieþii de ei- mare
lipsã de puteri inteligente de lucru,
m-am pus ºi eu cu dragoste de
neam, la dispoziþia acestui
Consiliu...>>.
Gestul sãu, profund patriotic,
era expresia directã a unei îndoieli
pe care generalul racovicean nu
se sfia sã ºi-o exprime deschis
savantului ceh: <<... Eu mã întreb
numai cã de unde va lua Consiliul
Naþiona ºi mai târziu statul român
atâþia „inteligenþi”, care sã
înlocuiascã pe toþi amploaiaþii de
ungur ºi neamþ, care pânã acum
au umplut toate oficiile, de la
ministru pânã la cantonierul de
cale feratã?>>
Fidel acestor mãrturisiri, el se
stabileºte mai apoi la Sibiu,
activând în Resortul militar din
cadrul Consiliului Dirigent, fiind
unul dintre primii ofiþeri superiori
români proveniþi din fosta armatã
austro-ungarã, care ºi-au pus
întreaga lor capacitate de muncã
în slujba neamului românesc
cãruia aparþineau cu trup ºi suflet!
Actul Unirii de la 1 Decembrie
1918, consecinþa directã a unui
proces istoric complex ºi
îndelungat, aprobat mai apoi ºi
pe plan mondial prin Tratatul de
pace de la Trianon, tratat care,
aºa dupã cum în mod just a
apreciat istoricul american de
origine racoviceanã, profesor
doctor Gerald Bobango,
respectiv Gheorghe Bobanga!,
a confirmat <<ceea ce românii

Cum fac plãþi contribuabilii persoane fizice
Potrivit Ordinului ministrului
Finanþelor Publice nr. 1.801 din
24 martie 2011 (M.Of. nr. 238 din
5 aprilie 2011), persoanele fizice
pot achita din contul propriu
deschis la o unitate bancarã, prin
intermediul unui cont tranzitoriu
al Ministerului Finanþelor Publice
deschis la aceasta, obligaþii cãtre
bugetul general consolidat reprezentând impozite, contribuþii,
taxe sau alte venituri ale buge-

telor componente ale bugetului
general consolidat (inclusiv cãtre
primãrii) fãrã perceperea de
comisioane bancare.
Persoanele fizice pot efectua
plãþi ºi în contul obligaþiilor
bugetare ale altei persoane fizice
care are calitatea de contribuabil.
Pânã la aceastã datã se pot
efectua plãþi prin intermediul
BCR, CEC Bank S.A., Banc
Post ºi Banca Comercialã

Feroviarã S.A.
Contribuabilii persoane fizice
pot utiliza pentru efectuarea
plãþilor cãtre bugetele componente ale bugetului general
consolidat prin contul tranzitoriu
atât OPTT cât ºi alte instrumente
de platã agreate cu instituþia de
credit. Modelul de ordin de platã
OPTT se poate descãrca
de pe site-ul Ministerului
Finanþelor Publice, respectiv

www.mfinante.ro/ Programe
utile/Ordine de platã-Foi de
vãrsãmânt/Ordin de platã în cont
tranzitoriu pentru persoane fizice
OPTT 2011.
Ordinul de platã se
completeazã de cãtre plãtitori
distinct pentru fiecare tip de
obligaþie bugetarã. Instrucþiunile
de completare a OPTT se
regãsesc în Ordinul nr. 1801/
2011 care poate fi consultat ºi pe

prima paginã a website-ului
Direcþiei Generale a Finanþelor
Publice a judeþului Sibiu,
www.finantesibiu.ro. Informaþii
suplimentare se pot obþine de la
oricare administraþie a finanþelor
publice din judeþ, fiecare unitate
având desemnatã o persoanã
responsabilã cu informarea
contribuabililor în acest sens.
Biroul de Presã al
DGFP Sibiu

înºiºi au sãvârºit>>, n-a adus
pacea mult visatã decât abia în
anul urmãtor, dupã încheierea cu
succes a campaniei din Ungaria,
la care, de asemenea, au luat
parte mai mulþi racoviceni, printre
care am aminti pe ofiþerii de
rezervã Mihai Ogreanu,
Gheorghe Bobanga ºi Ovidiu
Florianu, precum ºi ostaºii Irimie
Balea, Mãrtinean Limbãºa, Ioan
Tãrîþã º.a.
Când ºi combatanþii de pe
acest ultim front de luptã au prins
sã se întoarcã pe la vetrele lor,
abia atunci s-au putut evalua
pierderile de vieþi omeneºti ºi
pagubele materiale pe care le-a
suferit satul în crâncena
încleºtare, rãmasã în memoria
contemporanilor sub denumirea
de <<bãtaia a mare!>>, Dar, sã
dam cuvântul cifrelor: din
Racoviþa au fost mobilizaþi un
numãr de 333 bãrbaþi, printre
care 330 plugari, 45 dintre aceºtia
nu s-au mai întors acasã, numele
lor fiind trecute pe monumentul
ridicat în cinstea lor, în curtea
bisericii, ca prinos de recunoºtinþã
a contemporanilor pentru jertfa lor
pe altarul patriei. Au rãmas în urma
lor 29 de vãduve ºi 46 de orfani,
29 de foºti combatanþi rãmânând
invalizi.
Pe ansamblul ei, comuna a
suferit o pagubã de 200000 lei,
particularii pierzând ºi ei bunuri
estimate la suma de 422180
coroane.

Ghid pentru
tinerii
fermieri
Recent, pe site-ul APDRP
.apdrp.ro) a fost pu
(www.apdrp.ro)
pu-(www
blicatã forma finalã a Ghidului
solicitantului pentru Mãsura
112 "Instalarea tinerilor fer
fer-mieri". Agricultorii sibieni inte
inte-resaþi sã acceseze fonduri
europene nerambursabile pe
aceastã mãsurã pot depune
proiecte la Oficiul Judeþean
APDRP Sibiu în perioada 28
noiembrie 201
20111 -13 ianuarie
2012.

rosu galben albastru negru

Racovicenii ºi MAREA UNIRE

