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Joi dimineaþa, 30 aprilie,
dupã o cãlãtorie cu autocarul
ce a durat aproape 48 de ore,
racoviþenii au ajuns acasã
obosiþi dar cu mintea ºi inima
plinã de amintiri frumoase,
greu de egalat. Pentru relaþia
dintre cele douã localitãþi,
aceastã vizitã a constituit un

fel de apogeu de necontestat,
atât gazdele, cât ºi oaspeþii din
România, considerând cã prin
aceastã acþiune s-a marcat
începutul unei noi etape, ce
trebuie sã fie mai profunde ºi
mai serioase.

De la Racoviþa,
la Carquefou…
Aventura racoviþenilor a
început imediat dupã sãrbãtoarea de Paºti (22 aprilie),
când, târziu în noapte,
îmbarcaþi în autocar, au plecat
spre Franþa. Dupã un drum
destul de lung (aproximativ
2500 kilometri), lipsit de orice
fel de incidente, în dimineaþa
zilei de 24 aprilie, în jurul orei
8, s-a ajuns la Nantes, oraº
situate la câþiva kilometri de
Carquefou. La doar câteva ore,
într-una din sãlile de festivitãþi

ale primãriei, delegaþia românã
a fost primitã de cei ce urmau
sã le fie gazde ospitaliere
pentru patru zile. Festivitatea a
fost scurtã ºi fãrã prea multe
formalitãþi, fiecare înþelegând
cã în acele momente odihna Fleuriaye, delegaþia din Florianu ºi preºedinþii celor
este mult mai importantã, mai Racoviþa a fost primitã în cel douã asociaþii ce gestioneazã
mai oficial mod de gazdele de mai mulþi ani relaþia de
ales pentru români.
înfrãþire (Camelia LimbãºanAsociaþia Racoviþa- Carquefou
ºi Roland Jagau- Comite de
Jumelage Carquefou), au fãcut
dovada cã relaþiile mici, de la
om la om ºi localitate la
localitate, ce sunt realizate de
oamenii simpli, pot constitui cel
mai bun expemplu de
diplomaþie internaþionalã de
succes. Rând pe rând, oficialii
celor douã localitãþi au vorbit
despre aºezãrile a câror
destine le conduc, ºi-au amintit
care au fost paºii parcurºi
pentru crearea ºi consolidarea
relaþiei de înfrãþire ºi au punctat
importanþa acesteia. N-au lupsit
nici unele planuri de viitor,
expuse pe scurt de cei ce au
luat cuvântul. Cum se întâmplã
franceze. Recepþia a fost mereu la asemenea festivitãþi,
Recepþia oficialã
condusã de primarul oraºului alocuþiunile au fost urmate de
ºi seara de galã
Carquefou, Claude Guillet, care, schimbul de cadouri oficiale.
Sâmbãtã dimineaþa, la alãturi de primarul comunei Apoi, cei prezenþi au ciocnit
elegantul Centru Cultural La Racoviþa, Florina Peciu câte un pahar de ºampanie ºi
s-au întreþinut într-o atmosferã
prieteneascã, caldã. Dupã
acest moment oficial, programul
zilei pregãtit pentru membri
delegaþiei din Racoviþa a
cuprins vizitarea mai multor
obiective de interes local
(Centrul Cultural La Fleuriaye,
Complexul Sportiv, ªcoala de
Muzicã etc), ce i-au fascinat pe
sibieni. A doua festivitate a zilei
dedicatã aniversãrii a 20 de ani
de înfrãþire dintre Racoviþa ºi
Carquefou s-a desfãºurat
seara, tot la Centrul Cultural La
Fleuriaye. Seara de galã
aniversarã a prilejuit întâlnirea
a peste 300 de persoane,
membri ai Comitetului de
Înfrãþire ºi invitaþi ai acestora,
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Relaþia de înfrãþire pe care comuna sibianã
Racoviþa o are cu oraºul Carquefou
(Departamentul Loire - Atlantique, Regiunea
Pays de la Loire- Franþa) a împlinit 20 de ani.
Pentru a marca într-un mod cât se poate de
festiv aceastã frumoasã aniversare, în perioada
24 - 28 aprilie, autoritãþile din Carquefou au
organizat o serie de acþiuni. Cum era ºi
normal, la aceste manifestãri au participat ºi
reprezentanþii comunei Racoviþa, în frunte cu
primarul comunei, Florina Peciu Florianu,
preºedintele Asociaþiei Racoviþa-Carquefou,
consilierul local Camelia Limbãºan ºi
viceprimarul comunei sibiene, Simion Olariu.
Delegaþia din Racoviþa ce a fãcut deplasarea
în Franþa a numãrat 30 de persoane.

reprezentanþi ai structurilor ce
se ocupã de celelalte înfrãþiri
pe care le mai are oraºul
Carquefou ºi bineînþeles,
oaspeþii din Racoviþa. N-au
lipsit muzica bunã ºi dansul,
dedicaþiile muzicale, surprizele
de tot felul, atmosfera creatã
fiind cu adevãrat sãrbãtoreascã.
(Unul din reperele serii a fost
cel în care o parte din membri
delegaþiei de la Racoviþa,

printre care s-a aflat ºi
primarul comunei sau preºedintele Asociaþiei RacoviþaCarquefou, au schimbat
hainele de galã cu frumoasele
costume populare tradiþionale
ºi au evoluat pentru câteva
minute în faþa celor prezenþi,
prezentând o scurtã suitã de
dansuri folclorice din zona
Sibiului.)
(continuare în pagina 4)
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INFORMARE cu privire la ºedinþa ordinarã a Consiliului Local
al comunei Racoviþa desfãºuratã în data de 9 aprilie 2009
La ºedinþa ordinarã au
participat toþi cei 11 consilieri
locali în funcþie.
Au fost adoptate urmãtoarele
hotãrâri:
1. Hotãrârea privind alegerea
preºedintelui de ºedinþãconsilierul Camelia Limbãºan;
2. Hotãrârea privind gospo-

dãrirea, întreþinerea ºi asigurarea
curãþeniei comunei Racoviþa;
3. Hotãrârea privind aprobarea deplasãrii primarului comunei Racoviþa în CarquefouFranþa;
4. Hotãrârea privind modificarea Hotãrârii nr. 18/2009
pentru închirierea pãºunatului

comunal Racoviþa.
Au fost discutate urmãtoarele
cereri:
- solicitarea Parohiei Ortodoxe Mârºa pentru atribuirea de
teren necesar cimitirului localitãþii- dacã se va gãsi o soluþie
legalã, va fi iniþiat un proiect de
hotãrâre în acest sens;

- cererea domnului Gheorghe
Vasiu care solicitã concesionarea unui teren în centru
(fostul chioºc), pentru amenajarea unui magazin de desfacere mãrfuri- s-a aprobat începerea întocmirii unei documentaþii de dezmembrare a
terenului respectiv, pentru a fi

scos la licitaþie publicã în vederea concesionãrii;
- cererea domnului Mihai
Cãpãþânã pentru concesionarea unui teren- se va verifica
situaþia juridicã a terenului
respectiv.
A fost prezentatã o adresã a
Consiliului Judeþean Sibiu prin

care se adduce la cunoºtinþa
primãriilor cã au posibilitatea
realizãrii serviciului de urbanism
intern, cu obligaþia contractãrii
sau angajãrii unui arhitect care
sã soluþioneze problemele ivitedacã existã cale legalã,
problema va fi soluþionatã în
perioada urmãtoare.

INFORMARE
cu privire la ºedinþa extraordinarã a
Consiliului Local al comunei Racoviþa
desfãºuratã în data de 17 aprilie 2009
L a º e d i n þa ex
e x t raordinarã au part i c iipp a t 9 d in ce i 1111 c o n s i l i e r i
în funcþie. Au lipsit motivat consilierii V
Vaa l e r i u C â n d e a º i
Aurel Bobanga.

Sã nu mai aruncãm
gunoiul oriunde!

Exerciþiu de protecþie
civillã

Primãria comunei Racoviþa
atenþioneazã cetãþenii cã, în
urmã cu mai multe sãptãmâni,
au fost luate mãsurile necesare
pentru desfiinþarea haldei de
gunoi situatã între Racoviþa ºi
Sebeºu de Sus. Cu ajutorul
unor utilaje specializate,
gunoaiele au fost acoperite cu

un strat de pãmânt, iar aici vor
fi plantaþi câþiva arbuºti. Ca
urmare, se aduce la cunoºtinþa
locuitorilor din cele douã
localitãþi cã depozitarea
gunoaielor (gunoi menajer,
resturi vegetale, resturi de la
materiale de construcþii, moloz
rezultat din demolãri sau

amenajãri interioare etc) în acel
loc, precum ºi în alte locuri
neamenajate în acest scop, este
STRICT INTERZISÃ, cei ce
încalcã acestã interdicþie fiind
pasibili de amendã. Vã
reamintim cã singurul loc din
zonã unde mai poate fi depozitat
gunoi este groapa de la Avrig.

În data de 13 mai 2009, în
comuna Racoviþa se va
desfãºura un exerciþiu de
intervenþie pentru situaþii de
urgenþã. Acþiunea este organizatã
de Inspectoratul pentru Situaþii
de Urgenþã „Cpt. Dumitru
Croitoru” al judeþului Sibiu, cu
sprijinul ºi implicarea factorilor
locali, dar ºi de la nivelul

judeþului, ce au atribuþii ºi
obligaþia sã intervinã în situaþii
de necesitate. Vor suna alarmele
pentru situaþii de urgenþã ºi vor
fi mobilizate toate forþele locale
ºi mijloacele disponibile (utilaje)
pentru a interveni în scopul
eliminãrii pericolelor, salvãrii
oamenilor, animalelor ºi bunurilor.
Pentru ca tot acest exerciþiu sã

se desfãºoare în condiþii
normale, cetãþenii sunt rugaþi sã
nu intre în panicã ºi sã asculte
instrucþiunile responsabililor
acestei acþiuni. Cei interesaþi pot
afla informaþii suplimentare de la
Lucian Gerea, ºeful Serviciului
Local pentru Situaþii de Urgenþã
din cadrul Primãriei comunei
Racoviþa.

De puþin timp, a ieºit de la
tipar primul pliant de prezentare
al comunei Racoviþa. Denumit
“Racoviþa- strãveche aºezare
româneascã”, pliantul reprezintã o adevãratã carte de vizitã
a comunei, lucrarea cuprinzând

informaþii despre aºezarea
geograficã ºi accesul în
comunã, istoricul localitãþii,
obiecive de interes local,
monumente istorice ºi de cult,
conducerea Primãriei ºi
componenþa Consiliului Local,

unitãþile de învãþãmânt, obiective turistice etc. Una din feþele
pliantului este dedicatã localitãþii Racoviþa, iar cealaltã
cuprinde informaþii despre satul
Sebeºu de Sus. Lucrarea a fost
realizatã în format A4 color, pe

hârtie lucioasã, la SC Casa de
Presã ºi Editurã Tribuna SRL
Sibiu. Prima prezentare a
pliantului “Racoviþa- strãveche
aºezare româneascã” s-a
realizat în Franþa, la Carquefou,
oraº înfrãþit cu comuna Raco-

viþa, cu prilejul festivitãþilor
pregãtite pentru aniversarea a
20 de ani de colaborare dintre
cele douã localitãþi, desfãºurate
în cea de-a douã jumãtate a
lunii aprilie. Autoritãþile administraþiei locale din Racoviþa

vor folosi acest pliant pentru
promovarea ºi prezentarea
comunei la diverse manifestãri
(târguri, festivaluri, întâlniri
oficiale etc) ºi îl vor oferi
cadou oaspeþilor importanþi ce
viziteazã comuna.
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A fost adoptatã hotãrârea privind aprobarea organigramei ºi
statului de personal din cadrul aparatului de specialitate al
primarului.
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Continuãm publicarea numelor tuturor cetãþenilor
comunei, cu vârsta de cel puþin 70 de ani, ce îºi
aniverseazã ziua de naºtere în aceastã lunã.
Aceastã rubricã a fost realizatã cu sprijinul
consilierului local Ana Mãerean, ce s-a ocupat de
colectarea datelor
datelor..

Nicolae Durdun (nr. 7), Sinefta
Floare (nr. 60), Zarefta Doican
(nr. 72), Paraschiva ªerban (nr.
75), Ana Ionaºcu (nr. 102), Ana
Cãlin (nr. 122), Maria Savu (nr.
193), Ioan Totan (nr. 212),
Ileana Gîrþonea (nr. 242), Elena
Mînduc (nr. 277).

Bobanga (nr. 414), Maria
Ionuºiu (nr. 462), Ana Stoica
Urãm sãrbãtoriþilor lunii
Eva Olariu (nr. 29), (nr. 539).
multã
sãnãtate, fericire ºi
Florentina Murãrescu (nr. 115),
SEBEªU DE SUS bucurii alãturi de cei dragi.
Ana Rusu (nr. 150), Iosif
LA MULÞI ANI!
Cîndea (nr. 281), Elena
Paraschiva Durdun (nr. 7),

RACOVIÞA

persoane care, din diferite
motive, ajung sã sãvârºeascã acest gen de fapte,
fãrã sã se gândeascã prea
mult la consecinþele
acþiunilor pe care le
întreprind. Un asemenea caz
a fost descoperit în urmã cu
doar câteva sãptãmâni de
poliþiºtii sibieni ce-ºi
desfãºoarã activitatea în
cadrul Biroului Arme,
Explozivi ºi Substanþe
Toxice, în pãdurea Braniºte,
situatã pe teritoriul comunei
Racoviþa. Într-un comunicat
trimis presei de purtãtorul de
cuvânt al Inspectoratului de
Poliþie al Judeþului Sibiu,
inspector de poliþie Luciana
Balteº, se menþioneazã
urmãtoarele: „În cadrul
Este cunoscut faptul cã sale, constituie o infracþiune legile în vigoare. În ciuda activitãþilor de prevenire ºi
braconajul, sub toate formele gravã, pedepsitã aspru de acestor evidenþe, existã combatere a braconajului

cinegetic, poliþiºtii Biroului
Arme, Explozivi ºi Substante
Toxice, au identificat în zona
Braniºte, de pe raza
localitãþii Racoviþa, judeþul
Sibiu, pe un teren împãdurit
cu foioase, 2 dispozitive
metalice tip cuºcã, a cãror
sisteme de închidere erau
armate pentru declanºare în
vederea capturãrii animalelor
sãlbatice vii.”. Cuºtile
respective au dimensiuni
mari, fapt ce poate duce la
concluzia cã au fost pregãtite
pentru capturarea animalelor
sãlbatice cu talie mare. Cele
douã dispozitive au fost
amplasate la 200 de metri,
respectiv 800 de metri de un
drum forestier, iar în interiorul
ºi în jurul acestora au fost
descoperiþi mai mulþi ºtiuleþi
de porumb, folosit pentru

momirea animalelor. La faþa
locului, în aproprierea uneia
dintre cuºti, poliþiºtii sibieni
au identificat un autoturism
staþionat, iar pe traseul dintre
maºinã ºi cuºcã au fost
gãsite pãnuºi de porumb,
bucãþi de ºtiuleþi de porumb
ºi saci din rafie albã ce
aveau în interior boabe de
porumb. În documentul de
presã se mai menþioneazã:
„În urma verificãrilor, s-a
stabilit faptul cã autoturismului îi aparþine lui D Ilie (41
de ani, domiciliat în
municipiul Sibiu), membru
vânãtor ºi posesor de permis
de armã. Cercetãrile sunt
continuate de cãtre poliþiºtii
Biroului Arme, Explozivi ºi
Substante Toxice, sub
aspectul sãvârºirii infracþiunii de braconaj cinegetic.”

Elevii din Racoviþa au participat Trei secþii de votare pentru
la „Expoziþia pentru Mediu”
alegerile europarlamentare
Elevii ªcolii cu clasele I-VIII
Racoviþa s-au aflat printre
participanþii la prima ediþie a
„Expoziþiei pentru Mediu”,
gãzduitã de Muzeul oraºului
Avrig. Expoziþia a fost deschisã
pentru a sãrbãtori Ziua Mondialã
a Pãmântului (22 aprilie), la
iniþiativa ºi organizarea
Primãriei oraºului Avrig,
Asociaþiei “Prietenii Avrigului”,
Asociaþiei Grupul de Acþiune
Localã “Þara Oltului” ºi
Asociaþiei Ecologiste “Floarea
de colþ”. În cadrul expoziþiei,
deschisã publicului vizitator în
data de 9 aprilie, au fost expuse
câteva zeci de lucrãri inedite,
rod al unei imaginaþii de-

bordante (panouri, colaje,
diverse machete, obiecte
decorative etc), realizate de
copiii ºi adolescenþii de la
instituþiile de învãþãmânt din
zonã (Avrig, Mârºa, Cârþa,
Porumbacu de Jos, Racoviþa,
Turnu Roºu). Materialele
folosite pentru lucrãrile expuse
sunt diverse (hârtie, bidoane,
pahare, dopuri sau farfurii de
plastic, carton), acestea
constituind, de altfel, mare
parte a gunoiului produs ºi aruncat zilnic din orice gospodãrie.
Tema manifestãrii a fost
protecþia mediului, importanþa
reciclãrii deºeurilor ºi economisirea resurselor planetei,

lucruri ce se <<îmbinã>> foarte
bine ºi fericit, cu Proiectul
<<Eco Avrig>>, pentru gestionarea deºeurilor din aceastã
regiune a judeþului, proiect
european implementat de
administraþia localã avrigeanã,
împreunã cu mai multe localitãþi
din jur. În primele ore de dupã
deschiderea oficialã, expoziþia a
fost vizitatã de sute de copii,
însoþiþi de cadre didactice, mare
parte din aceºtia fiind ºi coautori la lucrãrile expuse.
Copiii au primit din partea
organizatorilor bomboane ºi
bãuturi rãcoritoare. „Expoziþia
pentru Mediu” a fost deschisã
pânã în data de 6 mai.

Prin Dispoziþia nr. 88/2009,
primarul comunei Racoviþa,
Florina Peciu Florianu, a
dispus
delimitarea
ºi
numerotarea secþiilor de votare
pentru
organizarea
ºi
desfãºurarea
alegerilor
membrilor din România în
Parlamentul European în anul
2009, ce vor fi organizate pe
teritoriul comunei. Astfel, în data



de 7 iunie, în funcþie de adresa
de domiciliu (înscrisã în actul
de identitate), cetãþenii comunei
Racoviþa vor vota pentru viitorii
europarlamentari români la una
din urmãtoarele secþii de
votare: Secþia de Votare nr. 1Racoviþa, ªcoala cu clasele IVIII Racoviþa, nr. 415 (cetãþenii
cu drept de vot ce au domiciliul
în Racoviþa, de la nr.1, la nr.

300); Secþia de Votare nr. 2Racoviþa, Cãminul CulturalClub Racoviþa, nr. 90 (cetãþenii
cu drept de vot ce au domiciliul
în Racoviþa, de la nr. 301, la nr.
604); Secþia de Votare nr. 3Sebeºu de Sus, ªcoala cu
clasele I-IV Sebeºu de Sus, nr.
34 (cetãþenii cu drept de vot ce
au domiciliul în Sebeºu de
Sus, de la nr. 1, la nr. 329).

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
gmail.com
gândurile lor o pot face prin e mail, pe adresa jurnalulderacovita
jurnalulderacovita@gmail.com
gmail.com,
dar, în scurt timp, aceºtia vor avea la dispoziþie ºi cãsuþa poºtalã „Jurnalul de Racoviþa”, ce
va fi amplasatã în holul Primãriei. Vã rugãm ca mesajele trimise sã fie însoþite de numele,
prenumele ºi adresa semnatarului.

NUME:

Prenume:

Str.
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La braconaj, în pãdurea Braniºte
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Înfrăţirea dintre Racoviţa şi Carquefou
(Franţa) a împlinit 20 de ani
(continuare din pagina 1)

În vizitã prin
departamentul
Loire –
Atlantique

(Paris), pentru a vizita câteva
din cele mai importante
obiective de aici (Turnul Eifel,
Catedrala Notre Dame, Arcul de
Triumf, Bulevardul Champs
Elysees, Piaþa Charles de
Gaulle etc). De asemenea, în
cea de a doua zi a drumului de
întoarcere spre casã, a fost
fãcutã o pauzã de câteva ore în
Viena, capitala Austriei, cea
mai importantã ºi interesantã
vizitã fiind efectuatã la Palatul
Schonbrunn.

Urmãtoarele douã zile din
mini sejurul petrecut de
sibieni în Franþa au fost
rezervate vizitãrii a diverse
obiective sau zone de interes
turistic din departamentul
Loire- Atlantique. Astfel, ziua
de duminicã a fost dedicatã
Despre
croazierei pe râul Erdre
(afluent al Loarei- cel mai
Carquefou…
lung râu din Franþa) ºi
vizitãrii oraºului Nantes, iar
Carquefou este un oraº situat
luni gazdele au inclus în
program o vizitã pe þãrmul în partea de nord est a oraºului

Relaþia de
înfrãþire dintre
Carquefou ºi
Racoviþa

Oceanului Atlantic (Saint
Nazaire,
La
Baule,
Guerande). Meritã menþionat
faptul cã, în semn de respect
ºi apreciere pentru oaspeþii
români, primarul oraºului
Carquefou a fost alãturi de
delegaþia din Racoviþa în cele
douã zile de excursii,
cãlãtorind chiar cu autocarul
sibienilor. Gestul edilului
francez i-a impresionat pe
români, onoraþi de aceastã
prezenþã, dar ºi pe cei din
Carquefou, care nu au ezitat
sã-ºi exprime satisfacþia.

Nantes. Oraºul are în prezent
aproximativ 18000 de locuitori,
dintre care 3500 sunt elevi ºi
1500 de studenþi. Carquefou se
întinde pe o suprafaþã de 4342
ha, din care 2000 de ha sunt

aici funcþionând în prezent
peste 800 de societãþi
comerciale sau întreprinderi, cu
un numãr de 16000 de angajaþi.
În oraº sunt aproximativ 7000
de sportivi legitimaþi la diverse

La revedere, pe
curând!
Marþi, 28 aprilie, în jurul
orei 8, delegaþia din Racoviþa
a pãrasit oraºul Carquefou.
Momentul despãrþirii a fost
unul cu o încãrcãturã
emoþionalã deosebitã, în ochii
multora putând fi zãrite lacrimi
de tristeþe. La plecare,
francezii ºi românii ºi-au
promis cã vor face tot ce este
posibil ca relaþia de prietenie
dintre ei, dintre cele douã
localitãþi, sã devinã, an de an,
mai puternicã ºi mai bogatã
în evenimente. De asemenea,
s-a împãrtãºit speranþa cã
acest schimb a fost doar
primul dintr-o serie amplã, ce
se vor desfãºura nu numai la
nivel de adulþi, ci ºi cu
implicarea tinerilor din cele
douã localitãþi.

Paris ºi Viena,
repere în drum
spre casã
În drumul spre România,
racoviþenii au oprit pentru
câteva ore în capitala Franþei

terenuri agricole, iar 800 de ha
reprezintã spaþii verzi protejate.
Oraºul a cunoscut în ultimii ani
o dezvoltare fãrã precedent (în
jurul anului 1990, la Carquefou
locuiau doar 3000 de oameni),

cluburi sau asociaþii sportive.
Carquefou este un oraº dinamic, care a ºtiut întotdeauna sãºi stãpâneascã dezvoltarea,
creând o urbanizare “aerisitã”,
respectuoasã faþã de naturã,

Strategia de sistematizare a
teritoriului României, pusã la
cale de regimul Ceauºescu în
anii 80 ai mileniului trecut,
punea în real pericol aproximativ 8000 din cele 13000 de
sate ale României. Cum era
normal, în þãrile Europei, dar
mai ales în Franþa, acest plan
a dat mult de gândit ºi astfel, au
început sã fie create tot felul de
structuri ºi strategii, menite sã
stopeze sau sã îngreuneze
punerea a acestuia. În luna mai
a anului 1989, în contextul
acestei sistematizãri, la nivelul
Comitetului 44 pentru România
s-a decis ca micul oraº
Carquefou sã adopte comuna
sibianã Racoviþa. Imediat dupã
Revoluþia de la 22 decembrie
1989, din Carquefou au început
sã plece cãtre Racoviþa diverse convoaie cu ajutoare umanitare, acestea transformânduse în timp în ajutoare materiale.
Dupã 2001, an în care la Racoviþa s-a înfiinþat Asociaþia
Racoviþa- Carquefou, relaþia
dintre cele douã localitãþi a
intrat pe un alt curs, proiectele,
activitãþile ºi strategiile comune
fiind mai importante ºi de mai

mare amploare. Cu ajutorul ºi
sprijinul deosebit al Consiliului
General din Loire- Atlantique ºi
al Regiunii Pays de Loire,
prietenii din Carquefou au
sprijinit financiar realizarea mai
multor proiecte de interes general: cumpãrarea unui tractor ºi
a unei remorci pentru colectarea gunoiului menajer de la
populaþie, amenajarea unui parc
de joacã pentru
copii, asigurarea
unor diverse dotãri pentru ºcoalã, asigurarea
unei contribuþii
consistente pentru lucrarea de
introducere a
încãlzirii centrale
la Cãminul Cultural etc.

special pentru a marca
aniversarea celor 20 de ani
de înfrãþire dintre cele douã
localitãþi, denumitã “Carquefou- Racoviþa”. Aceastã
nouã specie de camelie a
fost creatã de unul dintre cei
mai importanþi cultivatori ai
acestui tip de plantã din
lume, care locuieºte la
Carquefou.

O floare
numitã
“RacoviþaCarquefou”
Cu prilejul recepþiei oficiale
pregãtitã de prietenii din Carquefou pentru
reprezentanþii
comunei Racoviþa, printre cadourile oferite de
francezi preºedintelui Asociaþiei “RacoviþaÎn loc de
Carquefou” a fost ºi un superb
concluzii…
aranjament floral realizat din
diverse specii de camelii. De
Programul ºi acþiunile
asemenea, Camelia Limbãºan
a mai primit ºi o nouã specie a pregãtite pentru aniversarea
acestei frumoase flori, creatã a 20 de ani de înfrãþire dintre
Carquefou ºi Racoviþa au
fost suportate financiar de
Comitetul de Înfrãþire din
Carquefou, cu ajutorul
administraþiei locale ºi al
familiilor ce au asigurat
gãzduirea
oaspeþilor
români. Membri delegaþiei
din Racoviþa ce au fãcut
deplasarea în Franþa au
suportat o parte din costul
transportului, restul fiind
plãtit din subvenþii ale
prietenilor francezi. În
toamna anului 2007, o
delegaþie numeroasã din
Carquefou, condusã de
primarul Claude Guillet ºi
preºedintele Comitetului de
Înfrãþire, Roland Jagau, a
vizitat comuna Racoviþa.

rosu galben albastru negru

dar cu o mizã deosebitã pe
tehnologiile de vârf, pe
diversificarea întreprinderilor.
Oraº verde, Carquefou deþine
numeroase atuuri culturale ºi
sportive, potrivite oricãrei
persoane, indifferent de vârstã
sau pretenþii.

