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Culturã la superlativ cu prilejul
"Zilelor Culturale ale Judeþului Sibiu"

Festivitate de
deschidere la
"Festivalul Culturii
Montane 2535"
Capitala culturalã neoficialã a
judeþului Sibiu în aceste zile a fost
Avrig, centrul zonei Þãrii Oltului, aici
desfãºurându-se cea mai mare parte
a activitãþilor din programul generos
al manifestãrii. Totuºi, din motive
organizatorice, s-a decis ca
inaugurarea oficialã a acestei ediþii sã
aibe loc s]mbãtã, 18 mai, în zona
turisticã Richirie (Platoul Mati Tours
& Camp, Porumbacu de Sus), unde,
în cadrul sãrbãtorii, s-a desfãºurat
prima ediþie a Festivalului Culturii
Montane- 2535".
Printre cei ce au fost prezenþi la
festivitatea de deschidere a sãrbãtorii

s-au aflat preºedinþele ºi
vicepreºedintele Consiliului Judeþean
Sibiu, Ioan Cindrea ºi Ioan Banciu,
prefectul judeþului Sibiu, Ovidiu Ioan
Sitterli, deputatul Gheorghe Frãticiu,
primarii din Turnu Roºu (Stelian
Istrate), Racoviþa (Simion Olariu),
Avrig (Arnold Gunther Klingeis),
Porumbacu de Jos (Ioan Strava),
Arpaºu de Jos (Constantin Vãcariu),
numeroºi conducãtori de instituþii
deconcentrate ale judeþului, directori
ai unor instituþii culturale judeþene, alþi
invitaþi.
Dupã salutul de deschidere ºi
prezentarea
succintã
a
evenimentului, o parte dintre invitaþi
au dorit sã adreseze felicitãri
organizatorilor ºi urãri de bine tuturor
participanþilor. În cuvântul sãu,
preºedintele CJ Sibiu, Ioan Cindrea,
a þinut sã menþioneze cã "Zilele
Culturale ale Judeþului Sibiu" este o

manifestare gânditã ºi realizatã
pentru a promova locurile, oamenii,
produsele, obiceiurile ºi tradiþiile
judeþului.
În numele organizatorilor
"Festivalului Culturii Montane 2535",
Alin Chipãilã, preºedintele Asociaþiei
Judeþene de Turism Sibiu, a oferit

câte o cupã aniversarã Serviciului
Public SALVAMONT Sibiu, SKVAsociaþia Carpatinã Ardeleanã a
Turiºtilor (Siebenburgischer Karpatenverein) ºi ªcolii Gimnaziale
Porumbacu de Jos, pentru buna
colaborare ºi implicarea în diverse
proiecte de promovare a turismului

montan, ecologiei etc.
La deschiderea evenimentului, dar
ºi la alte activitãþi din cadrul acestuia,
a participat ºi un grup de elevi ai
ªcolii Gimnaziale din comuna
Racoviþa, condus de directoarea
Mihaela Floare.
(continuare în pagina 4)

Maºina de pompieri donatã de francezii din Carquefou a intrat în exploatare
intervenþii în caz de incendii.
Maºina de pompieri a fost donatã
de serviciul public special din
Carquefou (Franþa), oraº înfrãþit
cu comuna Racoviþa, ca urmare
a demersurilor laborioase fãcute
de Asociaþia
"RacoviþaCarquefou", Primãria comunei
Racoviþa, cu sprijinul Comitetului
de Înfrãþire "CarquefouRacoviþa".
La sfârºitul lunii trecute,
primarul Simion Olariu a fãcut o
deplasare la Carquefou pentru a
intra în posesia actelor ºi cheilor
maºinii ºi pentru a perfecta,
împreunã cu partenerii francezi,
toate documentele necesare ce
þin de aceastã operaþiune.
Maºina a fost transportatã la
Racoviþa pe o platformã specialã,
"Dupã ce autospeciala a ajuns
la Racoviþa, am fost nevoiþi sã
facem unele adaptãri ale
racordurilor furtunelor, pentru a
se potrivi cu aceste elemente de
îmbinare folosite în România, am
fãcut ceva teste ºi exerciþii, astfel
cã acum putem spune cã maºina
este operaþionalã. Zilele
urmãtoare ne vom ocupa ºi de
înmatricularea maºinii.", ne-a
De câteva zile, Serviciul Urgenþã al comunei Racoviþa informat primarul Simion Olariu.
Edilul ºef din Racoviþa,
Voluntar pentru Situaþii de deþine un autovehicul pentru

împreunã cu ºeful Serviciului
Voluntar pentru Situaþii de
Urgenþã din cadrul Primãriei
comunei Racoviþa, Lucian Gerea,
precum ºi membrii serviciului,
doresc sã mulþumeascã ºi pe
aceastã cale, Comitetului de
Înfrãþire din Carquefou, Primãriei
Carquefou, Asociaþiei "RacoviþaCarquefou", precum ºi serviciului
de pompieri din Carquefou,
pentru eforturile fãcute ca
aceastã donaþie, extrem de utilã,
sã fie concretizatã.
Camionul de pompieri este
marca Renault, deþine o pompã
ce poate evacua 2.100 litri de
apã/minut (la o presiune de15
bari), are o vechime de 25 de
ani, dar numai 30.000 kilometri
parcurºi. Ultima verificare tehnicã
generalã a autovehiculului a fost
fãcutã la sfãrºitul anului 2011.
Înaintea predãrii camionului, a
fost efectuatã o nouã expertizã
tehnicã a acestuia.
Consiliul Local al comunei
Racoviþa a adoptat o hotãrâre
prin care a acceptat donaþia
fãcutã de prietenii francezi, acest
document fiind necesar pentru
îndeplinirea formalitãþilor vamale
ºi înscrierea în circulaþie a
autovehiculului.

rosu galben albastru negru

În zilele de 18 ºi 19 mai, în mai multe localitãþi ale Þãrii
Oltului (teritoriul din partea de sud a judeþului, de la
Arpaºu de Jos, pânã la Boiþa) s-a desfãºurat cea de-a
doua etapã a "Zilelor Culturale ale Judeþului Sibiu" (ediþia
de primãvarã). În cele douã zile ale manifestãrii,
m u l t i t u d i n e a º i d i v e r s i t a t e a e v e n i m e n t e l o rr,, p a r t i c i p a r e a
numeroasã ºi valoroasã, au demonstrat cã "Sibiu- judeþul
care trãieºte prin culturã" nu e doar un slogan bine ales
de iniþiatorii ºi organizatorii acþiunii, dar ºi o mare ºi
indiscutabilã realitate. Conform estimãrilor realizate de cei
implicaþi în desfãºurarea evenimentului, sâmbãtã ºi
duminicã la "Zilele Culturale ale Judeþului Sibiu" au
participat peste 10000 de persoane, cetãþeni români dar ºi
foarte mulþi strãini.
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Primarii din sudul judeþului
e au discutat cu
reprezentaþii SunE despre valorificarea terenurilor
marginale prin investiþii în energie "verde"
Primarul comunei Racoviþa,
Simion Olariu, a participat
miercuri, 15 mai, la atelierul de
lucru "Suport acordat autoritãþilor
locale", desfãºurat la Liceul
Tehnologic din localitatea Mârºa.
Acþiunea a fost organizatã de
Asociaþia Patronalã Surse Noi de
Energie SunE în colaborare cu
Primãria Avrig ºi s-a adresat, în
primul rând, administraþiilor locale
din zonã, precum ºi diverºilor
investitori, agenþi economici sau
consultanþi a cãror activitate se
axeazã pe domeniul producerii
sau exploatãrii energiei cu

resurse regenerabile, nepoluante. În afara primarului Simion
Olariu, la întâlnire au participat
primarii din Avrig- Arnold Gunther
Klingeis, Porumbacu de JosIoan Strava, Turnu Roºu- Stelian
Istrate, Cârþa- Cristin Magheru,
Roºia- Valentin Aldea ºi Dridu
(judeþul Ialomiþa)- Valentin
Turiga, angajaþi ai primãriilor
reprezentate sau ai unor societãþi
comerciale, consultanþi, diverºi
invitaþi. SunE România a fost
reprezentatã la întâlnirea de la
liceul mârºean de mai mul\i
responsabili, în frunte cu pre-

ºedintele acestui organism,
Nicolae Olariu.
Scopul acestui atelier a fost de
a prezenta responsabililor
administraþiilor locale, în special,
Proiectul M2RES (un proiect
cofinanþat de Uniunea Europeanã
prin Programul Sud Est European 2007-2013), în care SunE
România este implicatã alãturi de
mai mulþi parteneri din câteva þãri
ale Europei ºi de a încerca sã
identifice în unitãþile administrativ
teritoriale prezente posibili
parteneri pentru desfãºurarea
unor proiecte pilot de investiþii.
Obiectivul M2RES este acela
de a recupera valoarea zonelor
marginale ale teritoriului
administrativ (depozite de
deºeuri, cariere, mine deschise,
foste zone militare, situri contaminate etc.) prin investiþii în diverse
unitãþi de producþie a energiei din
surse regenerabile (fotovoltaice,
eoliene, geotermale, biogaz etc.).
Reprezentanþii SunE au expus
celor prezenþi principalele detalii
ale proiectului, beneficiile de care
ar avea parte comunitãþile în
cazul în care ar putea deveni

partenere prin proiectele pilot,
s-au arãtat interesaþi de
particularitãþile fiecãrei unitãþi
administrativ- teritoriale, deschiderea edililor spre domeniul
energiei regenerabile ºi au
solicitat informaþii despre
proiectele energetice derulate,
aflate în derulare sau în intenþie,
din zonele reprezentate la

întâlnire.
La rândul lor, primarii prezenþi
au fost foarte încântaþi de
prezentarea fãcutã, ºi-au arãtat
interesul pentru acest domeniu ºi
au încercat sã afle care ar fi
oportunitãþile de care ar putea
beneficia în cazul în care
terenurile ce ar fi disponibile
pentru implementarea acestor

proiecte de investiþii sunt în
suprafeþe mici.
Toþi participanþii au considerat
cã atelierul de lucru de la Liceul
Tehnologic din Mârºa a fost util
ºi extrem de interesant,
contactele stabilite ºi informaþiile
schimbate cu acest prilej putând
constitui baza unor relaþii cu
beneficii multiple în viitor.

Producãtorii agricoli, crescãtorii de
bovine, ovine ºi caprine, îºi pot
valorifica laptele crud sau produsele
din lapte (caº, telemea, urdã,
brânzã) numai în spaþii autorizate
sanitar veterinar, cu respectarea
prevederilor prevãzute în Ordinul
A.N.S.V.S.A. nr. 111 din 2008,
În judeþul Sibiu, o cantitate însemnatã de lapte ºi produse obþinute
prin procesarea laptelui, care asigurã piaþa de consum, sunt produse
ºi comercializate de producãtorii
individuali originali din judeþul nostru
sau din judeþele limitrofe.
La Direcþia Sanitarã Veterinarã
ºi pentru Siguranþa Alimentelor Sibiu

sunt înregistraþi, pentru vânzare
directã a producþiei primare 107
producãtori cu lapte de vacã, 21 de
proprietari de vaci au 24 lactomate
pentru comercializarea laptelui crud,
iar pentru vânzare cu amãnuntul
sunt înregistrate 7 centre de
prelucrare lapte de vacã, ºi 142
centre de prelucrare lapte de oaie
integrate în exploataþie.
Pentru ca produsele lactate care
se comercializeazã sã nu punã în
pericol sãnãtatea consumatorilor,
conducerea D.S.V.S.A. Sibiu
precizeazã cã producãtorii individuali
au urmãtoarele obligaþii:
- produsele sã fie obþinute din

lapte crud, în condiþiile respectãrii
normelor de sãnãtate ºi igienã;
- producãtorul sã deþinã document
de înregistrare sanitarã veterinarã
pentru vânzare directã ºi sau,
vânzare cu amãnuntul, eliberat de
D.S.V.S.A Sibiu, certificat de
producãtor eliberat de primãria din
localitate vizat de asociaþia
profesionalã ºi/sau medicul veterinar
zonal, fiºa de sãnãtate a animalelor
vizat de medicul veterinar, precum
ºi carnet de sãnãtate al producãtorului cu viza medicului uman;
- sã respecte condiþiile de igienã
privind transportul, depozitarea ºi
comercializarea acestor produse;

- produsele sã nu fie falsificate sau
sã prezinte modificãri anormale ale
aspectului /culorii, mirosului, gustului
ori consistenþei;
- produsele sã nu fie contaminate
cu diferite impuritãþi, sã nu fie
transportate sau prezentate în
ambalaje murdare, ruginite ori improprii pentru produsele respective;
- sã ofere consumatorului date
privind identitatea producãtorului,
sortimentul de produs, data obþinerii,
valabilitatea, înscrise pe o etichetã
ataºatã pe ambalaj‚ sticla pentru
lapte, cutia de plastic sau putina
pentru brânzeturi.
Populaþia trebuie sã se protejeze prin:

Acoperiº nou la clãdirea
dispensarului
La sfârºitul lunii mai s-au
încheiat lucrãrile de
refacere a acoperiºului
imobilului ce adãposteºte
Dispensarul Uman din
comuna Racoviþa. La
realizarea acestei
importante lucrãri ºi-a
adus contribuþia Asociaþia
"Racoviþa- Carquefou"
(contravaloarea þiglei ºi
materialelor folosite, 3000
de euro, a fost primitã
donaþie din partea
Comitetului de Înfrãþire din
Carquefou), costurile
manoperei (aproximativ
20000 de lei) fiind
asigurate din bugetul local
al comunei.
Informaþiile ne-au fost
oferite de viceprimarul
comunei Racoviþa, Claudiu
Trifu.

- achiziþionarea de lapte ºi
produse lactate, numai din spaþii sau
unitãþi înregistrate sanitar veterinar,
evitând comerþul ”stradal”;
- verificarea cu atenþie a
instrucþiunilor de pe etichetele
produselor alimentare, cu respectarea informaþilor despre producãtor,
a modului de pãstrarea, preparare
corectã ºi valabilitatea lor;
- folosirea de ambalaje specifice
pentru sortimentul de produs
cumpãrat, evitând orice posibilitate
de contaminare;
- pãstrarea alimentelor în frigider
la temperaturi mai mici sau egale de
4 grade Celsius;

- asigurarea condiþiilor de
protecþie a produselor faþã de
insecte sau rozãtoare;
- sã apeleze la numãrul de telefon
al D.S.V.S.A.Sibiu (0269- 22.33.14)
pentru a sesiza nereguli în domeniul
igienei ºi a siguranþei alimentelor.
Nerespectarea normelor sanitare
veterinare ºi pentru siguranþa
alimentelor stabilite pentru acest
domeniu de activitate se sancþioneazã
cu amenzi contravenþionale cuprinse
între 600 ºi 3.000 lei ºi confiscarea
produselor neidentificate corect.
Dr
Dr.. Penþea Ioan
Compartiment Comunicare
la D.S.V
.S.A. Sibiu
D.S.V.S.A.

ANUNÞ
În conformitate cu prevederile art. 10 din Ordonanþa nr. 21/
2002 privind gospodãrirea localitãþilor, fiecare cetãþean are
urmãtoarele obligaþii:
- menþinerea curãþeniei pe trotuare ºi pe partea carosabilã, pe
porþiunea din dreptul gospodãriei;
- pãstrarea curãþeniei pe arterele de circulaþie;
- respectarea mãsurilor stabilite de consiliile locale pentru
curãþenia în localitãþi ºi în afara acestora (pe câmp);
- depozitarea rezuiduurilor menajere ºi a gunoaielor numai în
locurile special amenajate de autoritãþi;
- curãþarea albiei vãii din faþa proprietãþii (Valea Lupului, Valea
Moaºei).
Vã mulþumim de înþelegere ºi vã rugãm sã pãstraþi curãþenia,
în caz contrar, conform HCL nr. 22/2009, vom aplica amenzi în
cuantumuri cuprinse între 150 ºi 300 lei.
Primar
Primar,,
Simion Olariu

Suntem ºi pe Facebook!
De câteva sãptãmâni, Jurnalul de Racoviþa, publicaþia tuturor
celor ce locuiesc sau iubesc Racoviþa ºi Sebeºu de Sus, este ºi
pe Facebook. Utilizatorii internetului, ce doresc sã ne devinã
prieteni în aceastã reþea de socializare, trebuie sã ne caute dupã
numele Jurnalul de Racovita. Contul nostru poate fi accesat la
adresa www.facebook.com/deracovita.jurnalul. Ne dorim sã fim
cât mai mulþi, sã ne putem împãrtãºi unii altora bucuriile ºi
necazurile.

AT E N Þ I E !
Orice utilizator ce va posta mesaje folosind un limbaj neadecvat,
licenþios, va fi eliminat imediat din lista de prieteni!
Ne puteþi scrie pe adresa de e-mail
deracovita.jurnalul@facebook.com, sau la
jurnalulderacovita@gmail.com. Nu uitaþi sã vã semnaþi cu
numele ºi adresa corectã!

rosu galben albastru negru

Atenþie la valorificarea laptelui crud ºi a produselor din lapte
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O var[ f[r[ incendii

Þineþi sub control focul
deschis
În perioadele de caniculã ºi secetã prelungitã
arderea miriºtii, vegetaþiei uscate ºi a resturilor
vegetale este interzisã. În celelalte perioade, aceste
operaþiuni se executã numai dupã obþinerea
permisului de lucru cu focul de la primãria localitãþii
ºi a acrodului de la Agenþia de mediu ºi cu
respectarea urmãtoarelor reguli:
- Izolarea zonei de ardere faþã de drumuri,
construcþii, instalaþii, pãduri, culturi agricole prin
executarea de fâºii arate;
- Efectuarea arderii doar ziua ºi în condiþii meteo
fãrã vânt;
- Asigurarea pânã la finalizarea arderii a
personalului de supraveghere ºi stingere a
eventualelor incendii.
O caracteristicã a perioadelor caniculare o
constituie manifestarea cu intensitate a unor
fenomene meteo extreme ce pot pune în pericol atât
viaþa cât ºi bunurile cetãþenilor. În ultima perioadã
pe continentul european ºi în România, furtunile ºi
fenomenele extreme caracteristice acestora au fãcut
o mulþime de victime ºi au generat pagube materiale
foarte mari.

PROTEJAÞI-VÃ, FURTUNILE
SUNT PERICULOASE!
Atenþie la vegetaþie!
Îndepãrtaþi copacii ori ramurile uscate, care pe
timpul unei furtuni, ar putea cãdea ºi provoca victime
ori pagube materiale.

Regula de salvare 30/30
Adãpostiþi-vã în interiorul unei clãdiri dacã, dupã
ce aþi vãzut un fulger nu reuºiþi sã numãraþi pânã la
30 înainte de a auzi tunetul. Rãmâneþi în interiorul
clãdirii încã 30 minute dupã ce aþi auzit ultimul tunet.
Respectaþi urmãtoarele reguli în cazul în care este
iminentã o furtunã:
- Întrerupeþi orice activitãþi în aer liber;
- Intraþi în casã, într-o construcþie ori într-un
autoturism. Deºi s-ar putea sã fiþi rãnit în cazul în
care trãsnetul loveºte maºina, sunteþi mult mai
protejat în interiorul vehiculului decât în exterior.
- Închideþi ferestrele ºi uºile;
- Evitaþi duºurile ori sãlile de baie. Conductele fixe
ale instalaþiilor pot conduce electricitate;
- Utilizaþi telefoanele cu fir doar în situaþii de
urgenþã. Telefoanele fãrã fir ori mobilele sunt sigure
în utilizare;
- Deconectaþi aparatele ºi alte echipamente
electrice precum computerele ºi aparatele de aer lovite de trãsnet, verificaþi urmãtoarele:
- Respiraþia- dacã nu mai respirã, începeþi
condiþionat. Acestea pot fi defectate ca urmare a
resuscitarea prin metoda gurã la gurã.
descãrcãrilor electrice atmosferice.
- Puls- dacã victima are puls si respirã, cãutaþi
În timpul unei furtuni
alte vãtãmãri posibile. Posibile arsuri, vãtãmãri ale
- Atunci când simþiþi cã pãrul vi se ridicã, este un sistemului nervos, oase rupte ºi pierderi de auz sau
de vedere.
indiciu cã existã pericolul unui fulger;
Dacã este nevoie de asistenþã medicalã, sunaþi
- Asezaþi-vã ghemuit la pãmânt. Puneþi-vã mâinile
cât mai repede posibil la 112.
pe urechi ºi cap, iar capul între genunchi;
Cetãþenii care doresc sã se relaxeze la un grãtar
- Faceþi-vã o þintã cât mai mic posibilã si reduceþi
în aer liber, trebuie sã þinã cont de urmãtoarele
contactul cu pãmântul;
mãsuri preventive:
- Nu vã întindeþi pe pãmânt;
- respectarea instrucþiunilor personalului silvic;
- Evitaþi obiectele înalte, precum un copac înalt
- pregãtirea focului pentru prepararea mâncãrii
izolat în arie deschisã, câmpuri, plaje sau o
ambarcaþiune pe apã, orice obiecte metalice precum doar în locuri special amenajate, respectând regulile
utilaje agricole, echipamente de fermã, motociclete, de prevenire a incendiilor;
- aprinderea focului în locuri cât mai îndepãrtate
biciclete, etc;
- Dacã vã aflaþi în pãdure, cãutaþi adãpost într-o de vegetaþie ºi în nici un caz pe timp de uscãciune
excesivã ori în condiþii de vânt;
zonã cu copaci mai puþin înalþi;
- urmãrirea permanentã a copiilor pentru a nu se
- Dacã sunteþi într-o zonã deschisã, mergeþi spre
juca cu focul;
o zonã joasã precum o vale;
- supravegherea continuã a arderii, deoarece
- Dacã sunteþi pe un lac, ajungeþi la mal de urgenþã
chiar ºi o rafalã slabã de vânt ar putea modifica
ºi adãpostiþi-vã imediat.
direcþia focului, îndreptând flãcãrile spre vegetaþie sau
Dup[ furtunã
transportând scânteile incandescente la distanþe mai
Dupã o furtunã, în situaþia identificãrii unei victime mari, în interiorul pãdurii;

- menþinerea curãþeniei: aruncarea hârtiilor,
resturilor de mâncare ori sticlelor în locurile special
amenajate, acestea putând contribui la izbucnirea
ºi/sau propagarea incendiilor în pãdure;
- stingerea cu apã sau pãmânt a focului/cãrbunilor
încinºi înainte de a pleca din pãdure ºi acoperirea
cenuºii cu pãmânt.
Atenþie la suprasolicitarea aparatelor electrice
În perioadele cu temperaturi ridicate sunt utilizate
intens aparatele electrice de tipul aer condiþionat ºi
ventilatoare, pentru a reduce efectul caniculei asupra
oamenilor. Aceastã aparaturã solicitã instalaþiile
electrice, generând risc de incendiu.

PENTRU EVIT
AREA
EVITAREA
INCENDIILOR, RESPECT
AÞI
RESPECTA
URMÃTOARELE REGULI:
- Nu utilizaþi aparate electrice, cabluri electrice,
prize, întrerupãtoare, dispozitive de protecþie cu
defecþiuni sau cu improvizaþii;
- Nu folosiþi siguranþe fuzibile supradimensionate
prin înlocuirea cu liþã a fuzibilului calibrat;
- Nu suprasolicitaþi reþeaua electricã prin folosirea
simultanã a mai multor receptori.

Serviciul Public Comunitar Local de Evidenþã a Persoanelor Tãlmaciu vã informeazã
În atenþia locuitorilor oraºului Tãlmaciu
ºi a comunelor arondate Serviciului Public Comunitar Local pentru Evidenþa
Persoanelor Tãlmaciu (Boiþa, Racoviþa,
Turnu Roºu):
Cu cel mult 180 de zile înainte de
expirarea termenului de valabilitate a
actului de identitate, dar nu mai puþin de
15 zile, titularul acestuia are obligaþia sã
solicite serviciului public comunitar de
evidenþã a persoanelor eliberarea unei
noi cãrþi de identitate, prezentând
urmãtoarele documente:
- cerere tip pentru eliberarea actului
de identitate (se primeºte de la ghiºeu);
- actul de identitate ºi cartea de
alegãtor expirate;

- certificatul de naºtere, original ºi
copie;
- certificatul de cãsãtorie sau
hotãrârea de divorþ, definitivã ºi
irevocabilã, dacã este cazul, original ºi
copie;
- certificatul de deces al soþului/soþiei
decedat/ã, dacã este cazul, original ºi
copie;
- certificatele de naºtere ale copiilor
minori cu vârsta mai micã de 14 ani, dacã
este cazul, original ºi copie;
- documentul cu care se face dovada
adresei de domiciliu, original ºi copie;
- chitanþa reprezentând contravaloarea
cãrþii de identitate de 7 lei ºi a taxei de
timbru de 4 lei, achitate la casieria Primãriei

oraºului Tãlmaciu.
Tinerii care împlinesc vârsta de 14 ani
trebuie sã se prezinte la S. P.C. L. E. P.
Tãlmaciu, în termen de 15 zile dupã
împlinirea vârstei de 14 ani, în vederea
eliberãrii unui act de identitate, cu
urmãtoarele documente:
- cererea pentru eliberarea actului de
identitate, semnatã atât de minor, cât ºi de
pãrinte/reprezentant legal (se primeºte de
la ghiºeu);
- certificatul de naºtere, original ºi copie;
- actul de identitate al unuia dintre
pãrinþi sau al reprezentantului legal,
original ºi copie;
- documentul cu care pãrintele/
reprezentantul legal, face dovada

adresei de domiciliu, original ºi copie;
de persoana cãreia i-a fost încredinþat
- certificatul de cãsãtorie al pãrinþilor în plasament, pentru a solicita eliberarea
sau, dupã caz, hotãrârea de divorþ, actului de identitate.
definitivã ºi irevocabilã, în cazul în care
PROGRAMUL CU PUBLICUL
pãrinþii sunt divorþaþi, original ºi copie;
- chitanþa reprezentând contravaloarea cãrþii de identitate de 7 lei ºi a
LUNI
8– 16
taxei de timbru de 4 lei, achitate la
MARÞI
8– 16
casieria Primãriei oraºului Tãlmaciu.
MIERCURI
10,30– 18,30
La împlinirea vârstei de 14 ani, minorul
JOI
8– 16
se prezintã la ghiºeul Serviciului Public
VINERI
8– 13,30
Comunitar Local de Evidenþã a
SPCLEP Tãlmaciu
Persoanelor, însoþit de unul dintre pãrinþi
-compartiment evidenþa
sau, dupã caz, de reprezentantul sãu lepersoanelorgal, de persoana desemnatã din cadrul
Consilier
centrului specializat aflat sub autoritatea
Elena- Delia Stancu
serviciului public de asistenþã socialã sau

Informaþii utile de la Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie în Agriculturã
Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie pentru Agriculturã
(APIA) informeazã cã a încheiat cel de-al doilea act
adiþional la convenþiile privind finanþarea capitalului
de lucru pentru desfãºurarea activitãþilor curente de
cãtre beneficiarii Mãsurii 215– Plãþi privind bunãstarea animalelor– pacheta porcine.
Potrivit acestor acte adiþionale, APIA emite, la
cererea solicitantului, a treia confirmare scrisã–
adeverinþa- prin care se atestã cã acesta a depus
cerere de ajutor pentru Mãsura 215- Plãþi privind
bunãstarea animalelor ºi, de asemenea, suma
înscrisã în adeverinþã reprezentând diferenþa dintre
valoarea cumulatã a deconturilor justificative depuse
de beneficiar ºi valoarea celor 2 adeverinþe eliberate
de cãtre Centrele Judeþene ale Agenþiei de Plãþi ºi
Intervenþie pentru Agriculturã.
Agenþia a încheiat acte adiþionale cu urmãtoarele
bãnci: CEC BANK S.A, Raiffeisen Bank, Banca Românã

Licitaþie
publicã
pentru pãºunat

pentru Dezvoltare, OTP Bank, Unicredit Þiriac, Banca
Comercialã Românã, Banca Centralã Cooperatistã
Creditcoop, Banca Comercialã Carpatica, Banc Post,
Piraeus Bank Romania S.A., Banca Comercialã Intesa
Sanpaolo Romania, Agricover IFN S.A.
Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN S.A. ºi
Fondul Naþional de Garantare a Creditelor pentru
Întreprinderile Mici ºi Mijlocii garanteazã 80% din
valoarea creditului contractat de fermier.
Menþionãm cã Banca (creditorul) are dreptul de
a impune, pe lângã o serie de adeverinþe /acte
doveditoare necesare dosarului, propriile condiþii de
creditare, stabilite de cãtre Creditor ºi aprobate de cãtre
Banca Naþionalã a României. Aici sunt incluse ºi garanþii
pe care Creditorul le poate solicita din partea
Beneficiarului (fermierului).
SERVICIUL RELAÞII CU PUBLICUL ªI
COMUNICARE

Primãria comunei Racoviþa organizeazã, la data de 14 iunie 2013, ora 12,
licitaþie publicã pentru închirierea pãºunatului comunal Tãtaru, în
suprafaþã de 158 ha, pentru anul 2013.
Informaþii se pot obþine la tel. 0269527201.
Pot participa la licitaþie numai cetãþenii care au domiciliul în comuna
Racoviþa.

Din creaþiile
sãtenilor
...
sãtenilor...
Continuãm ºi luna aceasta
publicarea unei poezii din scurta
colecþie dedicatã lunilor anului, trimisã
de doamna Geta Limbãºan din
Racoviþa
Îi mulþumim ºi lãsãm cititorii sã se
pronunþe asupra calitãþii versurilor.
Iunie (Cireºar)
Mâine-i zi de cireºar
1 Iunie vine iar
Pe o razã de soare
Cu drumuri spre mare,
Cu bagaje multe
Cu drumuri spre munte.
Pe o picãturã de rouã,
Iunie vã doreºte vouã,
O varã cãlduroasã
ªi mai rãcoroasã.
Geta Limbãºan

rosu galben albastru negru

Statistica incendiilor aratã cã, anual, o datã cu
apariþia temperaturilor caniculare creºte ºi numãrul
de incendii, în special în zona forestierã ºi de agrement, dar ºi în sectorul industrial.
În vederea evitãrii acestor categorii de incendii,
Inspectoratul General pentru Situaþii de Urgenþã
recomandã autoritãþilor publice locale ºi
conducãtorilor operatorilor economici cu pericole de
incendii specifice în astfel de situaþii, sã intensifice
numãrul de acþiuni preventive.
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Culturã la superlativ cu prilejul "Zilelor
Culturale ale Judeþului Sibiu"
Diversitate de
activitãþi
Dupã festivitatea de deschidere,
cei prezenþi pe platoul din zona
turisticã Porumbacu de Sus au

putut vizita standurile amenajate, au
gustat din produsele tradiþionale
oferite de reprezentanþii comunei
gazdã sau au participat la activitãþile
incluse în program.
"Festivalul Culturii Montane
2535" a fost organizat de Consiliul
Judeþean Sibiu, Primãria comunei
Porumbacu de Jos, Biblioteca
Judeþeanã ASTRA Sibiu, Asociaþia
Judeþeanã de Turism Sibiu ºi
Serviciul Public Salvamont Sibiu.
În cadrul festivalului, pe parcursul
celor douã zile au fost organizate
lansãri de carte, sesiuni de lecturã
publicã, diverse conferinþe ºi
prezentãri multimedia, recitaluri de
muzicã ºi poezie, ("Locuiesc pe un
munte ºi îmi trãiesc poemele", Concert din rocã ºi rock- CHANGING
SKINS, muzicã folk "Spiritul
muntelui", rock ambiental- BYRON),
degustãri de produse tradiþionale,
petreceri la focul de tabãrã, drumeþii
montane etc.
În cadrul standurilor organizate,
expozanþii ºi-au prezentat proiectele
derulate, au fãcut demonstraþii
practive de prim ajutor, expoziþii de
echipament de drumeþie ºi agrement, prezentare oferte de
petrecere a timpului liber, diverse
sesiuni de animaþie turisticã ºi
sportivã etc.
Chiar dacã locaþia aleasã pentru
aceastã primã ediþie a "Festivalului
Culturii Montane 2535" nu a fost
cea mai accesibilã pentru mulþi dintre
cei interesaþi, cei ce au decis sã
participe au avut parte, cu siguranþã,
de o experienþã interesantã, extrem
de utilã, în pridvorul Fãgãraºilor, la
poalele Negoiului.

"Târgul Florilor la
Castel"- ediþia a III-a
Cu o orã înainte de debutul
festivalului de la Porumbacu de Sus,
la fosta reºedinþã de varã a
baronului Samuel von Brukenthal
din Avrig (Preventoriul) a început
cea de-a treia ediþie a "Târgului
Florilor la Castel". Chiar dacã
participarea expozanþilor nu a fost
una foarte numeroasã, evenimentul,
organizat de Primãria ºi Consiliul
Local Avrig, prin Centrul de

Informare Turisticã Avrig, Biblioteca
Orãºeneascã Avrig ºi Muzeul
oraºului Avrig, în parteneriat cu
Consiliul Judeþean Sibiu ºi Fundaþia
Samuel von Brukenthal, cu sprijinul
Asociaþiei "Prietenii Avrigului" ºi
Asociaþiei Grupul de Acþiune Localã
"Þara Oltului", a oferit celor interesaþi
posibilitatea de a admira ºi
achiziþiona diverse sortimente de flori, aranjamente
florale, decoraþiuni pentru
grãdinã etc. De asemenea,
diverºi artiºti locali ºi-au
organizat standuri expoziþionale cu vânzare a
produselor hand-made.
"Târgul Florilor la Castel"
a creat ºi cadrul propice
pentru organizarea unei
sesiuni de informare despre
derularea proiectului european “CultTour – Cultural
(garden) Heritage as Focal Points

Uniunii Scriitorilor din România
(filiala Sibiu), Revistei Euphorion ºi
al Revistei Zona Nouã
Amfitrionul manifestãrii a fost
Dragoº Varga (preºedinte CCIT)
Au fost prezentate publicului
volumele "Romanul generaþiei" (de
Oscar Lemnaru), cele mai recente
volume ale scriitoarei Rodica Braga,
precum ºi volumele editate sub
egiida Centrului Cultural Interetnic
Transilvania. De asemenea, au fost
prezentate revistele Zona Nouã,
Euphorion ºi Transilvania, toate
momentele fiind inspirat "pigmentate"
cu recitãri sau lecturi de prozã
susþinute de Rodica Braga, Ioan
Radu Vãcãrescu ºi Krista Szocs.

a plecat de la Sibiu
ºi a poposit, rând pe
rând, la fosta
Reºedinþã de varã
a Baronului Samuel
von Brukenthal
(Avrig), Muzeul
Orãºenesc (Avrig),
Muzeul Sãtesc
"Badea Cârþan"
(Cârþiºoara),
Centrul Cultural
Memorial
„Dr.
Gheorghe Telea
Bologa”
(Nou
Român) ºi la Abaþia
Cistercianã
(Cârþa). La toate
obiectivele vizitate,
Teatru ºi muzicã de participanþii au ascultat poveºti
frumoase, au aflat lucruri interesante
calitate
despre istoria, oamenii ºi tradiþiile
Începând cu ora 16, la Palatul locului, au fost încântaþi cu diverse
Brukenthal din Avrig, în prezentarea surprize ale gazdelor.

Duminicã "Þara
Oltului" a fost
"Þara Folclorului"

for Sustainable Tourism” (Patrimoniu cultural ca punct de referinþã
pentru un turism durabil), proiect al
cãrui lider este oraºul Avrig.

Filme pentru copiii
Þãrii Oltului
Tot în dimineaþa zilei de sãmbãtã,
la Sala Oranjerie din cadrul Palatului
Brukenthal de la Avrig s-a desfãºurat o proiecþie de filme dedicate
copiilor. Astfel, în cadrul Caravanei
Astra Film – Astra Film Junior, copii
avrigeni dar ºi invitaþi din localitãþile
învecinate au putut viziona filmele
"Dimineþile lumii. Japonia",
"Dimineþile lumii. Maroc" ºi "Esperanto, copiii apei. Stanislas ºi
pãdurea de mangrove – Senegal".

Activitãþi la
Biblioteca
Orãºeneascã Avrig
Aproape în paralel cu proiecþia
de filme, la Biblioteca Orãºeneascã
Avrig s-a deschis Biblioatelierul de
idei creative “Exprimã-te în cuvinte
ºi culori” (activitate realizatã în
parteneriat cu Biblioteca Judeþeanã
Astra Sibiu), în cadrul cãreia cei mici
au putut sã-ºi punã în practicã, prin
diverse lucrãri- desene, decupaje,
colaje etc, ideile ºi fanteziile.
Sub genericul "Meºteºuguri ºi Tradiþii", tot
"casa cãrþii" din Avrig a
gãzduit în continuare
atelierul de cojocãrit ºi
cercul de chitarã
prezentate
de
reprezentanþii ªcolii
Populare de Arte ºi
Meserii ”Ilie Micu” Sibiu.
În acelaºi loc, sub
genericul „Lecturi”, au
avut loc mai multe
prezentãri de cãrþi,
reviste, recitaluri de
poezie ºi prozã.
Aceastã activitate a fost
organizatã de Centrul Cultural Interetnic Transilvania
(CCIT), cu parteneriatul

studenþilor de la Universitatea
"Lucian Blaga" din Sibiu, s-a
desfãºurat spectacolul teatral
“Sabotaj din iubire”. Momentul a fost
imediat urmat de Concertul "Ora de
muzicã clasicã" oferit de formaþiile
camerale ale Filarmonicii de Stat din
Sibiu.
În programul serii a urmat
concertul extraordinar susþinut de
Corul Caedonia,
condus de prof.
Florin Soare.
Sâmbãtã, "Zilele
Culturale ale Judeþului Sibiu" au
poposit ºi la Arpaºu
de Jos, Cãminul Cultural gãzduind un
spectacol de joc
tradiþional oferit de
Ansamblul "Comorile
Arpaºului".

Caravana
"Noaptea
Muzeelor" a
poposit la Avrig,
Cârþiºoara, Cârþa
ºi Nou Român
"Noaptea Muzeelor", acþiune

binecunoscutã, a ajuns cu prilejul
"Zilelor Culturale ale Judeþului Sibiu"
ºi în Þara Oltului. Caravana special
organizatã cu acest prilej (douã
autocare cu peste 80 de persoane)

Duminicã a fost ziua folclorului la
"Zilele Culturale ale Judeþului Sibiu".
La orele amiezii, copii ºi tineri de
la instituþii de învãþãmânt ºi cluburi
ale elevilor ºi copiilor din întreg
judeþul au poposit la Avrig pentru a
participa la cea de-a XIX-a ediþie a
Festivalului Folcloric "Moºtenire din
bãtrâni". Manifestarea artisticã, cea
mai importantã ºi longevivã activitate
de acest gen din judeþ, dedicatã
copiilor ºi tinerilor iubitori ai folclorului,
a fost organizatã de Clubul Elevilor
ºi Copiilor Avrig, Liceul Teoretic
„Gheorghe Lazãr” Avrig, cu sprijinul
Primãriei ºi Consiliului Local Avrig.
Sãrbãtoarea folclorului a debutat
cu o paradã a portului, cântecului ºi
dansului
popular.
Pentru
aproximativ o orã, ansambluri
folclorice din mai multe localitãþi ale
judeþului au parcurs un traseu ce a
"unit" Palatul Brukenthal, ªcoala

Gimnazialã, Primãria, Biserica
Ortodoxã "Intrarea Domnului în
Ierusalim" ºi Liceul Teoretic
"Gheorghe Lazãr", pe principalele
artere ale oraºului, oferind
trecãtorilor ºi spectatorilor
adevãrate spectacole de culoare ºi
animaþie, precum ºi scurte recitaluri.
Imediat dupã paradã, la Sala de
sport a liceului a debutat spectacolulconcurs, în cadrul cãruia
au evoluat ansambluri de
cântece ºi dansuri
populare, soliºti vocali ºi
instrumentiºti dar ºi
grupuri vocale.
În debutul festivaluluiconcurs, s-a desfãºurat
ºi festivitatea de
deschidere a celei de-a
doua zi a manifestãrii
"Zile Culturale ale
Judeþului Sibiu", pe lângã
personalitãþile judeþene
prezente la festivitatea
similarã din prima zi,
desfãºuratã la Porumbacu de Sus,
aici fiind prezent ºi senatorul sibian
Nicolae Neagu. Oaspeþii au adresat
frumoase cuvinte de salut

numeroºilor spectatori ºi succes
tuturor artiºtilor înscriºi în concurs.
Cu acest prilej, protopopul Avrigului,
pr. Vasile Gafton, a rostit o rugãciune
de binecuvântare.
Anul acesta, la festivalul de la Avrig
s-au prezentat 27 de grupãri artistice, precum ºi soliºti vocali sau instrumentiºti, de la instituþii de
învâþãmânt sau cluburi ale copiilor
ºi elevilor din mai multe localitãþi ale
judeþului.
ªi comuna
Racoviþa a fost
reprezentatã la
aceastã prestigioasã manifestare folcloricã prin Ansamblul "Doruleþ" al ªcolii
Gimnaziale
Racoviþa. La
parada desfãºuratã prin
oraºul Avrig,
grupul comunei Racoviþa a
fost condus
chiar de primarul Simion Olariu,
îmbrãcat într-un frumos costum
popular, fapt ce a atras atenþia ºi
aplauzele oficialitãþilor ºi publicului
prezent. ªi prestaþia
ansamblului din timpul
spectacolului a fost apreciatã
cum se cuvine ºi rãsplatitã
cu aplauze cãlduroase, de
publicul prezent în sala de
sport a liceului avrigean
În urma unui adevãrat
maraton folcloric de calitate,
ce a durat mai bine de patru
ore, cei mai merituoºi
participanþi au fost premiaþi
de organizatori.
Seara, locuitorii din Turnu
Roºu s-au putut bucura de
folclor de calitate excepþionalã, Cãminul Cultural fiind
gazda spectacolului "La Hora
Satului" susþinut de Ansamblul
Folcloric Profesionist "CindrelulJunii Sibiului" ºi invitãþii lor.

Racoviþa a cinstit
printr-un spectacol
folcloric
extraordinar "Zilele
Culturale ale
Judeþului Sibiu"
Ziua folcloricã s-a încheiat la
Racoviþa, unde spectacolul " La
Hora Satului" i-a adus alãturi pe
cei de la Ansamblul Folcloric
Profesionist "Cindrelul- Junii

Sibiului", Ansamblul Folcloric
"Doruleþ", al copiilor din Racoviþa ºi
Ansamblul Folcloric "Ardealul"
Sibiu. A fost un eveniment folcloric
de excepþie, de care racoviþenii
trebuie sã fie mândri, ce a durat
aproximativ patru ore ºi care a
reuºit sã umple la capacitate
maximã sala de evenimente a
Cãminului Cultural.
ªi-au adus contribuþia la buna
desfãºurare a acestui eveniment

Primãria ºi Consiliul Local al
comunei Racoviþa, precum ºi
ªcoala Gimnazialã Racoviþa.
Ansambul “Doruleþ” a prezentat
în spectacol suite de jocuri din
Mãrginimea Sibiului, Sibiu,
Crihalma, Dãiºoara. Au cântat
soliºtii Camelia Olariu, Alina Olariu,
Andra Telebuº, Maxim Laurean.
Conducerea muzicalã a fost
asiguratã de Alin ºi Adrian Grecu,
iar coregrafia a aparþinut Corinei
Grecu.
În continuarea spectacolului,
Ansamblul folcloric „Ardealul” al
Casei de Culturã a Studenþilor
Sibiu a prezentat suite de jocuri
din Avrig, Valea Someºului,
precum ºi un colaj de jocuri
ardeleneºti (jiana, rarul dansuri de
Crihalma ºi Dãiºoara). Au
interpretat soliºtii vocali Andreea
Vulcu, Radu Goþa, Rodica Popa
Comãniciu,
precum
ºi
instrumentiºtii Adrian Rezeº ºi Doru
Sava.
Spectacolul a fost încheiat de
Ansamblului profesionist „CINDRELUL JUNII SIBIULUI”, a cãrui
recital extraordinar a cuprins o suitã
de dansuri populare, precum ºi
programul muzical oferit de soliºtii
Anca Mãrginean, Viorica Telcean,
Alina Bîcã, Robert Târnãveanu,
Viorica Meiþescu ºi Camelia Cosma
Stoiþã.
Aºa s-a încheiat manifestarea
"Zilele Culturale ale Judeþului", zona
Þara Oltului).
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(continuare din pagina 1)

