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De puþin timp, comuna Racoviþa are o nouã remizã de
pompieri. Construcþia a fost
executatã din surse financiare
proprii, în spatele imobilului
primãriei. Aici, au fost amenajate
un garaj pentru adãpostirea
camionului de pompieri, diverse
spaþii de depozitare pentru
materialele de protecþie civilã,
mijloacele de intervenþie, îmbrãcãmintea ºi încãlþãmintea pompierilor voluntari iar, în perioada
urmãtoare, urmeazã amenajarea
unui vestiar ºi a unui grup sanitar
(cu toaletã, duº, chiuvetã). Noua
remizã are încãlzire centralã din
reþeaua primãriei ºi instalaþie
electricã.
"Era absolut necesarã construirea acestui nou sediu pentru
remiza Serviciului Voluntar
pentru Situaþii deUrgenþã Racoviþa (SVSU) deoarece, pânã
acum, am funcþionat în diverse
spaþii, nu tocmai optime pentru o
asemenea activitate. Mai mult,
aveam nevoie de un garaj pentru
adãpostirea autocisternei de
pompieri, primitã donaþie de la

prietenii din Carquefou (Franþa).
Aici vom avea un grup sanitar ce
va putea fi folosit dupã activitãþi
de voluntarii SVSU Racoviþa,
avem depozitate toate mijloacele
ºi materialele de intervenþie, vom
amenaja un vestiar... Condiþiile
sunt acum mult mai bune ºi cred
cã Racoviþa merita un asemenea
spaþiu.", ne-a spus ºeful SVSU
Racoviþa, Lucian Gerea.
Primarul comunei Racoviþa,
Simion Olariu, este foarte
mulþumit de noua remizã ºi
considerã cã acest loc este mult
peste spaþiile similare deþinute
sau folosite de primãriile din
judeþ. "M-am implicat foarte mult,
cu trup ºi mult suflet, în acest
demers ºi sunt foarte mulþumit de
rezultat. Dupã ce am venit cu
iniþiativa, am fãcut eforturi pentru
gãsirea banilor necesari
materialelor de construcþie
deoarece, ca aproape peste tot,
situaþia financiarã nu este prea
bunã. Avem o remizã de pompieri
civilizatã, de care cetãþenii
comunei pot fi mândri.", ne-a
spus primarul.

Pregãtiri pentru sezonul rece
Conducerea Primãriei comunei Racoviþa a luat mãsurile
necesare pentru ca, în sezonul
rece 2013- 2014, intervenþiile de
necesitate (deszãpezirile de
drumuri) sã poatã fi efectuate
fãrã probleme. Viceprimarul
comunei, Claudiu Trifu, ne-a
informat cã existã stocul
necesar de nisip ºi sare
(material antiderapant), precum
ºi rezerva de combustibil necesarã utilajelor de intervenþie,

astfel încât sã se poatã acþiona
dacã condiþiile meteorologice
vor fi grele. Datoritã resurselor
proprii dar ºi contractelor
încheiate cu societãþi comerciale din comunã, în caz de
necesitate pe teritoriul comunei
Racoviþa se va acþiona cu
tractor cu lamã, remorcã,
boldoexcavator, tractor cu plug,
încãrcãtor frontal ºi autobasculantã.
Pentru ca intervenþiile de

deszãpezire a cãilor principale
de acces sã poatã fi efectuate cu
operativitate ºi cu rezultate cât
mai bune, se recomandã tuturor
locuitorilor din Racoviþa ºi Sebeºu de Sus ca, în aceastã
perioadã, sã nu-ºi parcheze
autovehiculele în locuri nepermise sau sã nu blocheze accesul utilajelor prin depozitarea de
materiale de construcþii, lemne,
agregate agricole etc, pe
drumuri sau trotuare publice.

Urare de Ziua Naþionalã
Cu prilejul zilei de 1 decembrie- ZIUA NAÞIONALÃ A ROMÂNIEI, urãm tuturor
cetãþenilor comunei sã aibã puterea de a zâmbi, de a se bucura de viaþã ºi de a
rãmâne optimiºti.
Sã încercãm sã fim mai buni, mai toleranþi ºi mai înþelegãtori unii cu ceilalþi.
Dumnezeu sã aibe în pazã România ºi românii!
LA MULÞI ANI, ROMÂNIA! LA MULÞI ANI, ROMÂNI!
Primarul comunei Racoviþa,
Simion Olariu
Viceprimarul comunei Racoviþa,
Claudiu Trifu

Despre echipa de fotbal A.S. INTER Racoviþa
Mijlocaºi:
Aºa cum era de aºteptat ºi cum sperau iubitorii fotbalului
LOT JUCÃTORI
Ciprian Luca; Robert Vasiu; Andrei Iorgu; Adrian Stoian;
de la noi din comunã, parcursul echipei A.S. INTER
A.S. INTER RACOVIÞA
Alexandru Bãrbulescu; Constantin Mitrache; Rãzvan Murãrescu;
RACOVIÞA în acest tur de campionat s-a încheiat foarte bine.
Radu Olaru
Astfel, în ultimele douã partide jucate, echipa A.S. Racoviþa
Portari:
Iosif Mereº; Ionuþ Racolþa
a învins cu 4 - 1 (acasã) ºi 1 - 0 (în deplasare) echipele
Atacanþi:
Rokiees Sibiu, respectiv A.S. Bradu, terminând prima
Lucian Bigu; Alexandru Stoian; Cãtãlin Gabor; Bogdan Pleºa
Fundaºi:
jumãtate a competiþiei pe locul 2, la egalitate de puncte (22)
Antrenor principal
principal: Vasile Comãnean
Alexandru
Leuþã;
Mãdãlin
Ungur;
Eugen
Steva;
Rãzvan
Anghel;
cu prima echipa clasatã (Bucegi Veºtem).
Antrenor secund
secund: Dionisie Pãcurariu
Echipa A.S. INTER RACOVIÞA este înscrisã în Vasile Neamþu
Administrativ: Cornel Balea, Ioan Maxim Bobanga (Bobi)
Asistenþa medicalã: Simona ºi Simi Bucur
campionatul Ligii a V-a, Seria II Sibiu, sezon 2013 - 2014.

Clasament (dupã etapa a IX- a)Liga a V
-a, Seria II Sibiu
V-a,
Nume echipã
1 Bucegi Veºtem
2 A.S. INTER Racoviþa
3 A.S. Bradu
4 A.S. Arpaºu
5 Rokiees Sibiu
6 A.S. Nocrich
7 Corsav Veºtem
8 A.S. Chirpãr
9 A.S. Turnu Roºu
10 Voinþa Roºia
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42-13
23-9
25-11
23-16
27-23
20-20
20-27
11-21
13-43
12-29

22p
22p
19p
14p
13p
10p
10p
8p
6p
4p

+10
+7
+4
-1
+1
-5
-2
-6
-6
-8
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Noua remizã de pompieri din Racoviþa
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Se depun dosarele pentru
e ajutorul de încãlzire
cadrul primãriei;
adeverinþã
venituri:
PENTRU PENSIONARI- cupon
pensie
PENTRU
SALARIAÞIadeverinþã salariu
PENTRU ªOMERI- cupon
ºomaj
PENTRU COPII- cupon
alocaþie
PENTRU
PERSOANELE
FÃRÃ VENITURI- adeverinþã de
la Administraþia Finanþelor
Publice Avrig din care sã rezulte
cã nu au niciun fel de venituri
- alte acte din care sã rezulte
veniturile realizate.
Cererile de acordare a
ajutorului se pot depune pe toatã
perioada sezonului rece. Ajutorul
se va acorda începând cu luna
depunerii cererii, dacã aceasta a
fost depusã pânã în data de 20
a lunii respective, sau cu luna
urmãtoare depunerii cererii, dacã
aceasta fost depusã dupã data
de 20 a lunii.

În atenþia crescãtorilor de animale ºi pãsãri
Crescãtorii de animale ºi pãsãri
din judeþul Sibiu, persoane fizice
autorizate, întreprinderi individuale ºi
întreprinderi familiale constituite
potrivit O.U.G. nr. 44/2008, sau
persoane juridice, grupuri de
producãtori recunoscute sau organizaþii de producãtori recunoscute,
pot beneficia din bugetul M.A.D.R,
prin Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie
pentru Agriculturã, de o susþinere
financiarã prin acordare de suvenþii.
Pentru a beneficia de aceste
ajutoare financiare, pe lângã forma
de organizare, crescãtorii de
animale ºi pãsãri, au obligaþia:
- sã deþinã autorizaþie sanitarveterinarã pentru exploataþie sau sã
fie înregistraþi sanitar veterinar, dupã
caz;
- sã fie înregistraþi în Registrul
agricol ºi în Registrul Naþional al
Exploataþiilor deþinând un cod de
exploataþie;
- sã îºi asume voluntar angajamentul ferm pentru utilizarea mãsurilor tehnologice care asigurã protecþia ºi bunãstarea animalelor ºi pãsãrilor, dupã caz, pe care le creºte în
exploataþie;
- sã respecte normele sanitare
veterinare de prevenire ºi combatere a bolilor transmisibile la animale
ºi de la animale la om.
Documentul de autorizare sau
înregistrare sanitar-veterinarã de
funcþionare, pentru agricultorii din
judeþul nostru, se elibereazã de
D.S.V.S.A. Sibiu, în baza Ordinul

Preºedintelui A.N.S.V.S.A nr. 16/
2010, completat cu Ordinul 112/
2010, privind procedura de înregistrare sau autorizare sanitarveterinarã a fermelor zootehnice cu
activitate comercialã de animale ºi
pãsãri vii, de produse de origine
animalã, a mijloacelor de transport
ºi a altor obiective din domeniul
sãnãtãþii ºi al bunãstãrii animalelor.
Pentru eliberarea “Documentului
de autorizare/înregistrare sanitarã
veterinarã”, proprietarul unitãþii
zootehnice prezintã la D.S.V.S.A.
Sibiu urmãtoarele documente :
• cererea, în original, conform
modelului oficial;
• certificatul constatator emis de
oficiul registrului comerþului;
• cartea/cardul de exploataþie;
• declaraþia pe propria rãspundere cã deþine adãposturi pentru
animale care sã asigure acestora
condiþii de sãnãtate ºi bunãstare;
• declaraþia pe propria rãspundere cã animalele din exploataþie
sunt identificate ºi înregistrate în Baza
naþionalã de date ºi cã orice miºcare
a animalelor, inclusiv sacrificare, dispariþie ºi moarte, va fi anunþatã serviciilor sanitar-veterinare ºi pentru
siguranþa alimentelor competente;
• declaraþia pe propria rãspundere cã exploataþia ºi animalele sunt
incluse în programul acþiunilor de
supraveghere, prevenire ºi control
al bolilor la animale, al celor
transmisibile de la animale la om,
protecþia animalelor ºi protecþia

mediului, ºi are asiguratã asistenþa
de specialitate de cãtre un medic de
liberã practicã împuternicit;
• declaraþia pe propria rãspundere cã, în cazul animalelor moarte,
va apela la serviciile unitãþilor de
neutralizare a subproduselor de
origine animalã nedestinate consumului uman, autorizate sanitarveterinar, în vederea ecarisãrii.
D.S.V.S.A. Sibiu, prin personalul
de specialitate, verificã documentele
prezentate, elibereazã certificatul de
înregistrare sanitar-veterinarã ºi
înscrie operatorul economic în
Registrul unitãþilor înregistrate
sanitar-veterinar.
Pe teritoriul României, animalele
ºi pãsãrile domestice se cresc în trei
sisteme:
- Exploataþie comercialã exploataþie de animale înregistratã
în S.N.I.I.A. ºi autorizatã sanitarveterinar, deþinutã de persoane fizice
autorizate, întreprindere individualã,
întreprindere familialã sau de
persoane juridice organizate în
condiþiile legii, care îndeplinesc
prevederile normelor de biosecuritate; din care se comercializeazã
pe piaþa unicã europeanã (naþionalã
ºi intracomunitarã)ºi la export,
animale vii ºi produsele de origine
animalã de la acestea;
- Exploataþie comercialã de tip A
- exploataþie de animale deþinutã de
persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi
familiale sau persoane juridice

organizate în condiþile legii, înregistrate ºi autorizate de oficiul registrului
comerþului, înregistratã în S.N.I.I.A.
care indeplineºte anumite condiþii de
biosecuritate ºi este înregistratã
sanitar-veterinar, din care se comercializeazã pe piaþa naþionalã animale
vii ºi produsele de origine animalã
de la acestea;
-Exploataþie nonprofesionalã
- exploataþie de animale înregistratã
în Sistemul Naþional de Identificare
ºi Înregistrare a Animalelor
(S.N.I.I.A) ºi deþinutã de persoane
fizice, neînregistrate la Camera de
Comerþ ºi Industrie în care produsele de origine animalã rezultate
de la acestea sunt destinate consumului familial.
Producãtorii agricoli organizaþi
potrivit O.U.G. nr. 44/2008,
beneficiari de spijin financiar din partea statului, autorizaþi sau înregistraþi
cu exploataþie comercialã sau
exploataþie comercialã de tip A,
trebuie sã îndeplineascã ºi condiþiile
specifice fiecãrei mãsuri de asigurare
a bunãstãrii animalelor ºi pãsãrilor.
A.N.S.V.S.A a stabilit, prin acte
normative, numãrul minim de
animale ºi pãsãri pentru înregistrarea
crescãtorilor de animale ºi pãsãri ca
exploataþie de tip A, respectiv:
- gãini ouãtoare pentru ouã
consum - minim 350 de pãsãri,
- pui destinaþi producþiei de carne
- minim 500 capete,
- pentru porcine, indiferent de
numãrul de animale,

Informaþii utile de la APIA
Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie
pentru Agriculturã (APIA) informeazã
cã, în aceastã perioadã, acordã
plata în avans cãtre fermierii care au
depus cereri în cadrul Schemei de
Platã Unicã pe Suprafaþã (SAPS)Campania 2013.
De acest avans vor beneficia toþi
fermierii pentru care s-a efectuat
verificarea necesarã condiþiilor de
eligibilitate în conformitate cu articolul
20 din Regulamentul (CE) nr. 73/
2009.
Cuantumul pentru plata SAPSCampania 2013 este de 139.17
euro/ha potrivit Hotãrârii de Guvern
nr. 762/2013, privind stabilirea pentru anul 2013 a cuantumului plãþilor
directe unice pe suprafaþã, a plãþilor
separate pentru zahãr ºi a plãþilor
specifice pentru orez care se acordã în agriculturã,în sectorul vegetal,
la care se va aplica un coeficient de
reducere liniarã care va asigura

încadrarea în plafonul alocat de CE.
Având în vedere art. 1 al
Regulamentului (UE) nr. 946/2013,
plata în avans poate fi acordatã în
procent de pânã la 50% din
valoarea totalã a plãþilor directe,
România acordã un avans de 61,00
euro/ha.
Plãþile se fac la cursul de schimb
de 4,4620 lei pentru un euro, stabilit
de cãtre Banca Centralã Europeanã în data de 30 septembrie
2013 ºi publicat în Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene, seria C, nr. 285
din 29 septembrie 2013.
APIA a efectuat plãþi în valoare de
1.400.844.152,89
lei
(313.949.832,56 euro) reprezentând avansul aferent schemei de
platã unicã pe suprafaþã-Campania
2013, pentru un numãr de 555.408
fermieri.
În cadrul campaniei SAPS 2013,
România beneficiazã de o alocare

financiarã de 1.213.143.000 euro
din Fondul European de Garantare
Agricolã (FEGA) pentru o suprafaþã
de referinþã de 8.716.370 ha.
Mentionãm cã anul acesta este
prima datã când APIA a efectuat plãþi
în avans, în cuantum de pânã la
75% din suma cuvenitã, fermieriilor
care au depus cereri de platã pe
suprafaþã, în cadrul mãsurilor de
dezvoltare ruralã - Campania 2013:
211”Plãþi pentru zona montanã
defavorizatã”, 212 “Plãþi pentru zone
defavorizate – altele decât cele
montane” ºi 214 “Plãþi pentru
agromediu”, în conformitate cu
Regulamentul UE nr. 65/2011 al
Comisiei, de stabilire a normelor de
punere în aplicare a Regulamentului
(CE) nr. 1698/2005 al Consiliului în
ceea ce prive`te punerea în aplicare
a procedurilor de control `i a
ecocondi\ionalitã\ii în cazul mãsurilor
de sprijin pentru dezvoltare ruralã.

Astfel, în perioada 5.09. - 5.10.2013,
au fost efectuate plãþi din FEADR
(Fondul European pentru
Agriculturã ºi Dezvoltare Ruralã) în
valoare totalã de 1.195.169.562 lei
(268.909.790 euro).
De acest avans au beneficiat toþi
fermierii care au solicitat sprijin în
cadrul mãsurilor Axei II, pentru care
s-a efectuat verificarea necesarã
condiþiilor de eligibilitate în
conformitate cu articolul 11 din
Regulamentul (CE) nr. 65/2011.
Plãþile s-au efectuat la cursul de
schimb de 4,4445 lei pentru un
euro, stabilit de cãtre Banca
Centralã Europeanã în data de 31
decembrie 2012 ºi publicat în
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,
seria C, nr. 01/03 din 04 ianuarie
2013.
SERVICIUL RELAÞII CU
PUBLICUL ªI
COMUNICARE

- viþei pânã la vârsta de 6 luni minim 6 capete.
În judeþul Sibiu sunt, la aceastã
datã, autorizate 19 exploataþii
comerciale, cu un efectiv total de
3.783 capete bovine, 3 exploataþii
comerciale cu 25.064 capete
porcine, 9 exploataþii comerciale cu
gãini ouãtoare cu 120.000 capete
ºi 3 exploataþii comerciale cu
510.600 pui de carne (efectivul este
condiþionat de rulajul tehnologic).
Din totalul de 6.223 exploataþii ale
gospodãriilor populaþiei cu bovine,
sunt înregistrate 109 ca exploataþii
de tip A, la specia ovinã din 3.089
exploataþii sunt înregistrate 21
exploataþii de tip A, la specia porcinã
din 9.356 exploataþii sunt
înregistrate 15 exploataþii de tip A,
iar din 16.761 exploataþii cu pãsãri,
sunt înregistrate doar 12 exploataþii
de tip A, situaþie determinatã, considerãm, de reþinerea crescãtorilor de
animale ºi pãsãri de a se înregistra
legal, din motive fiscale.
Atenþionãm cã înreregistrarea

exploataþiilor zootehnice la
D.S.V.S.A. Sibiu, constituie o condiþie
obligatorie pentru crescãtorii de
animale ºi pãsãri care doresc sã
acceseze fonduri europene în
cadrul programelor de dezvoltare
ruralã, sau suvenþii pe bunãstare.
Începând cu luna octombrie,
conducerea D.S.V.S.A. Sibiu a
stabilit echipe de specialiºti care
verificã ºi evalueazã respectarea
normelor de biosecuritate, de protecþie ºi bunãstare pentru animalele
ºi pãsãrile crescute în exploataþiile
comerciale, precum ºi inspecþii, prin
medicii veterinari de liberã practicã,
împuterniciþi, în exploataþiile
nonpofesionale de la gospodãriile
populaþiei. care au ca þintã calificarea
ºi menþinerea statusului exploataþiilor
sub raportul stãrii de sãnãtate a
animalelor, corelat cu activitatea de
identificare ºi înregistrare a
exploataþiilor ºi animalelor.
Producãtorii agricoli care doresc
informaþii suplimentare pot apela la
serviciile de specialitate din cadrul
D.S.V.S.A. Sibiu.
Dr
Dr.. Penþea Ioan
Compartiment
Comunicare la D.S.V
.S.A
D.S.V.S.A
Sibiu

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.

Noiembrie (Brumar)
Cu cãciulã ºi fular,
Iatã, vine ºi Brumar.
Vine ca o scorpie,
Luna lui Noiembrie.
Afara-i frig ºi e-norat
ªi ninge sus la munte.
Jos, în grãdinã, lângã gard,
Se opreºte un câine din lãtrat,
Pãzind oile multe.
Noi ne-am adunat în casã
La cãldurã, lângã sobã
ªi stãm cu toþii, mari ºi mici

La o poveste ºi o vorbã.
Bunica ºade în fotoliu
ªi lucreazã ciorãpei
ªi ea vrea sã-ºi gte treaba
Pânã la Sfântul Andrei.
Noi privim acum pe geam
ªi aºteptãm un fulg sã cadã
Ca sã vinã Moº Crãciun
ªi sãrbãtorile de iarnã.
Geta Limbãºan

Suntem ºi pe Facebook!
De câteva luni, 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!
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Începând cu dta de 1
noiembrie, la sediul Primãriei
comunei Racoviþa a început
acþiunea de colectare de la
solicitanþi a actelor necesare în
vederea obþinerii ajutorului
pentru încãlzirea locuinþei cu gaz,
energie electricã, lemne sau
combustibili petrolieri.
Formularele pot fi obþinute de
la Compartimentul de Asistenþã
Socialã. Alãturi de acestea,
fiecare solicitant va depune
urmãtoarele documente:
- copii xerox acte de identitate
pentru toþi membrii familiei sau
copii dupã livretul de familie;
- copie act de proprietate sau
închiriere a locuinþei de domiciliu;
- copie carte de identitate a
vehiculului, în cazul posesorilor
de autoturisme sau motociclete;
- copie facturã gaz- cât mai
recentã (daca este cazul);
- adeverinþã vizatã de
compartimentele Registru Agricol
ºi Impozite ºi Taxe locale din
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Serviciul Public Comunitar Local de Evidenþã a
Persoanelor Tãlmaciu vã informeazã
lei ºi a taxei de timbru de 4 lei, achitate la casieria Primãriei oraºului
Tãlmaciu.
Tinerii care împlinesc vârsta de 14 ani trebuie sã se prezinte la S.
P.C. L. E. P. Tãlmaciu, în termen de 15 zile dupã împlinirea vârstei
de 14 ani, în vederea eliberãrii unui act de identitate, cu urmãtoarele
documente:
- cererea pentru eliberarea actului de identitate, semnatã atât de
minor, cât ºi de pãrinte/reprezentant legal (se primeºte de la ghiºeu);
- certificatul de naºtere, original ºi copie;
- actul de identitate al unuia dintre pãrinþi sau al reprezentantului
legal, original ºi copie;
- documentul cu care pãrintele/reprezentantul legal, face dovada
adresei de domiciliu, original ºi copie;
- certificatul de cãsãtorie al pãrinþilor sau, dupã caz, hotãrârea de
divorþ, definitivã ºi irevocabilã, în cazul în care pãrinþii sunt divorþaþi,
original ºi copie;
- chitanþa reprezentând contravaloarea cãrþii de identitate de 7
lei ºi a taxei de timbru de 5 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

Apel pentru toþi cetãþenii
comunei
Pentru a întâmpina perioada
sãrbãtorilor de iarnã asemeni
unor adevãraþi gospodari, facem
un apel cãtre toþi proprietarii de
imobile din Racoviþa ºi Sebeºu de
Sus sã adopte toate mãsurile
necesare pentru asigurarea
curãþeniei ºi ordinii în faþa
imobilelor.
Rugãm cetãþenii sã-ºi cureþe
trotuarele din faþa casei ºi calea

de acces spre gospodãrie, sã
elibereze cãile de scurgere a
apelor pluviale, sã îndepãrteze
zãpada ºi gheaþa din imediata
apropiere a imobilelor ºi sã
acþioneze prin oricare alte mãsuri
pentru a-ºi aduce contribuþia la
crearea unei imagini cât mai bune
a comunei în perioada ce
urmeazã.
De asemenea, cetãþenii sunt

rugaþi sã contribuie la refacerea
spaþiilor verzi afectate de lucrãrile
da reabilitare ºi asfaltare a
strãzilor, executate în ultima
perioadã.
De fiecare dintre dumneavostrã
depinde cât de frumoasã poate fi
Racoviþa în sezonul Sãrbãtorilor
de iarnã.
Conducerea Primãriei
comunei Racoviþa

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
LUNI - 8– 12 - primiri documente
15- 16 - eliberãri documente
MARÞI - 8– 12 - primiri documente
15- 16 - eliberãri documente
MIERCURI - 12– 18 - primiri documente ºi eliberãri documente
JOI - 8– 12 - primiri documente
15- 16 - eliberãri documente
VINERI - 8– 12 - primiri documente ºi eliberãri documente
SPCLEP Tãlmaciu
-compartiment evidenþa persoanelorConsilier
Elena- Delia Stancu

S-a format Ceata de feciori din
Racoviþa
Aºa cum este obiceiul din
moºi- strãmoºi, la Racoviþa
apropierea sezonului sãrb[torilor de iarnã coincide cu
formarea Cetei de feciori.
În acest an, Ceata
Racoviþa a fost adunatã
duminicã, 17 noiembrie.
Feciorii au decis ca primarii
cetei sã fie Mihai Limbãºan ºi
Flavius Lazãr.

Pentru crâºmari, au fost
aleºi Radu Maxim Bobanga ºi
Florin Balea.
Ceata de feciori Racoviþa
îºi va desfãura activitatea în
spaþiul Clubului din cadrul
Cãminului Cultural Racoviþa,
spaþiu pus la dispoziþie, în
mod gratuit, de conducerea
Primãriei Racoviþa.
În sezonul 2013- 2014,

Ceata de feciori Racoviþa va
fi formatã din aproximativ 30
de membri, cu vârsta
cuprinsã între 16 ºi 21 de
ani.
Pânã la închiderea ediþiei,
Ceata de feciori din satul
Sebeºu de Sus nu a fost
formatã. Vom reveni cu detalii
despre aceasta în numãrul
viitor al publicaþiei.

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,
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
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Despre cutremure
Cutremur sau seism sunt
termenii folosiþi pentru miscãrile
pãmântului, ce constau în vibraþii
cu originea în zonele subterane
ale planetei. Acestea se propagã
sub formã de unde, prin
intermediul rocilor. Cutremurele
pot fi generate de cauze
naturale: deplasarea plãcilor
tectonice, erupþii vulcanice,
impactul cu meteoriþi, sau de
acþiuni ale omului: mijloace de
transport
(minicutremure),
explozii subterane, edificii care se
surpã (mine abandonate, de
exemplu).
Cutremurele pot genera ºi alte
evenimente negative, ce pot
afecta comunitãþile umane:
incendii, explozii, contaminare
chimicã, contaminare radioactivã.
Cutremurele submarine pot
genera valuri uriaºe, ce sunt
denumite “tsunami”.
Pentru mãsurarea cutre-

murelor, se utilizeazã douã scãri.
Scara
Richter
mãsoarã
intensitatea undelor seismice.
Scara Mercalli mãsoarã efectele
cutremurelor asupra oamenilor ºi
clãdirilor.
PROTECÞIE ÎN TIMPUL
CUTREMURULUI
INDIFERENT UNDE SE AFLÃ
O PERSOANÃ ÎN MOMENTUL
PRODUCERII CUTREMURULUI, TREBUIE SÃ SE ADÃPOSTEASCÃ IMEDIAT ÎNTRUN LOC SIGUR ªI SÃ RÃMÂNÃ
CALMÃ PÂNÃ LA ÎNCETAREA
MIªCÃRII SEISMICE.
DACÃ
SUNTEM
ÎN
INTERIO
RUL UNEI CLÃDIRI:
INTERIORUL
• rãmânem pe loc, nu încercãm
sã ieºim afarã ºi nu mergem pe
balcon;
• ne adãpostim sub o masã, un
birou sau o piesã solidã de
mobilier ºi ne þinem bine de
aceasta;

(continuare din numãrul anterior)
• dacã suntem pe un hol, ne
aºezãm în poziþie ghemuit lângã
un perete interior;
• ne protejãm capul ºi faþa;
• ne îndepãrtãm de ferestre,
geamuri, oglinzi, biblioteci, mobile
înalte ºi aparate de iluminat;
• dacã suntem în scaun cu
rotile, îi blocãm roþile ºi ne
protejãm capul ºi ceafa;
• dacã suntem într-un loc public
(de exemplu: un magazin), ne
adãpostim în locuri aflate la
distanþã de ferestre ori de obiecte
grele. Nu ieºim afarã unde putem
fi rãniþi;
• nu utilizãm liftul. Dacã suntem
în lift în timpul producerii
cutremurului, apãsãm butonul de
urgenþã. Când liftul se opreºte,
ieºim cât mai repede posibil din
lift ºi ne adãpostim într-un loc
sigur;
•ATENÞIE!
Pe
timpul
cutremurului obiectele pot sã se

rãstoarne sau sã alunece,
tencuiala din tavan se poate
desprinde iar geamurile se pot
sparge.
DACÃ SUNTEM ÎN EXTERIORUL UNEI CLÃDIRI:
•ne adãpostim într-un loc sigur,
departe de ferestre, clãdiri,
poduri, cabluri electrice sau
stâlpi. Stãm la cel puþin 10 m de
cablurile electrice rupte sau
cãzute.
DACÃ SUNTEM ÎNTRUN VEHICUL:
• rãmânem în vehicul. Dupã
încetarea cutremurului, nu ieºim
din acesta dacã au cãzut în jur
cabluri electrice. În acest caz,
aºteptãm forþele de intervenþie;
• oprim într-un loc sigur, fãrã a
bloca drumul, departe de poduri,
viaducte ºi imobile ºi nu
îngreunãm
deplasarea
autospecialelor serviciilor de
urgenþã.

Alimente pentru persoanele defavorizate
Primãria comunei RacoviþaServiciul Public pentru Asistenþã
Socialã Racoviþa continuã
distribuirea ajutoarelor alimentare
de la Uniunea Europeanã, primite
prin Planul European de Ajutoare
Alimentare în beneficiul Persoanelor Defavorizate (PEAD).
În aceastã etapã, beneficiarii au
primit fãina albã de grâu, mãlai ºi
ulei de floarea soarelui.
Pânã la finalul campaniei, vor
fi distrbuite 9 produse alimentare.
Astfel, fiecare beneficiar va primi
fãinã albã- 18 kg, mãlai- 9 kg,
paste fãinoase- 0,500 kg (o
pungã), ulei- 6 litri, ro`ii în suc
propriu- 0,800 kg (o cutie),
zacuscã- 0,800 kg (2 borcane),

conservã porc- 1,200 kg (4
conserve), miere- 0,250 kg (un
borcan) `i zahãr- 3kg.
Beneficiazã de aceste ajutoare
alimentare familiile ºi persoanele
singure care au stabilit, prin
dispoziþia scrisã a primarului,
dreptul la un venit minim garantat
acordat în baza Legii nr. 416/
2001, ºomerii care beneficiazã de
indemnizaþia de ºomaj acordatã
potrivit prevederilor Legii nr. 76/
2002, ºomeri care nu beneficiazã
de indemnizaþie, pensionarii
sistemului public de pensii ale
cãror drepturi, obþinute din
pensie sau, dupã caz, din pensii
cumulate, se aflã sub 400 lei/lunã,
persoanele cu handicap grav ºi

accentuat, adulþi ºi copii,
neinstituþionalizate, persoane
care beneficiazã de alte drepturi
(invalizi, veterani, vãduve de
rãzboi, persecutaþi politic,
revoluþionari) ale cãror venituri
cumulate, obþinute exclusiv din
aceste legi, se aflã sub 400 lei/
lunã.
Listele cu persoanele ce
beneficiazã de aceste alimente au
fost întocmite de cãtre instituþiile cu
atribuþii legale în acest sens,
respectiv, Casa Judeteanã de
Pensii Sibiu, Agenþia Judeþeanã
de Ocupare a Forþei de Muncã
Sibiu, Direcþia Generalã de
Asistenþã Socialã ºi Protecþia
Copilului Sibiu, precum ºi de

Primãria Racoviþa (pentru
beneficiarii venitului minim
garantat).
Ajutoarele alimentare provin din
stocurile de intervenþie comuni-

tare, destinate celor mai defavorizate categorii de persoane din
România prin Programul de
mãsuri ºi acþiuni privind
implementarea PEAD 2013.

Distribuirea celorlalte alimente
incluse în campania din acest
sezon va începe imediat ce
acestea vor ajunge de la
depozitul din Sibiu.
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Pasiune pentru creºterea porcului Mangaliþa
ºi produsele tradiþionale, de calitate
"Cu mai bine de un an de zile,
am achiziþionat din Ungaria primii
purcei din aceastã rasã. ªtiam câte
ceva despre rasã, cunoºteam cã
grãsimea ºi carnea de la aceºti porci
sunt recunoscute pentru calitãþile
gustative ºi curative deosebite, De
exemplu, ºtiam cã aceastã carne
conþine puþin colesterol, comparativ
cu rasele clasice, crescute în
gospodãriile de pe lângã case,
(grãsimea porcului de Mangaliþa
poate fi comparatã în multe privinþe
cu cea întâlnitã în uleiul de mãsline
sau în laptele matern), ºi cã,
paradoxal, ea este recomandatã
bolnavilor de diabet sau de inimã.

M-am decis sã-i cresc ºi sã-i
înmulþesc ºi încã de la început am
fost hotãrât sã prepar din carnea
ºi grãsimea acestora doar produse
tradiþionale, exact aºa cum le
fãceau bunicii ºi strãbunicii. Chiar
dacã iniþial m-am gândit cã o sã
prepar doar produse necesare
familiei, ghidându-mã dupã principiul <<sãnãtos ºi gustos>>, în
timp, m-am hotãrât sã încerc
promovarea ºi pe piaþa liberã. Mam înregistrat la organele competente, am devenit producãtor ºi
crescãtor autorizat ºi am ieºit cu
produsele mele în piaþã (David
Limbãºan îºi desface produsele

sâmbãta, la Piaþa Þãrãnescã
organizatã pe platoul ºi în faþa Sãlii
"TRANSILVANIA" din Sibiu.) Spre
plãcuta mea surprindere , oamenii
au înþeles destul de repede ce
înseamnã sã cumperi produse
provenite dintr-o rasã de porc mai
deosebitã, pregãtite fãrã niciun fel
de aditivi, doar cu sare fãrã iod ºi
nitriþi, piper, usturoi, cimbru ºi
ceapã, afumate lent, timp de câteva
zile, în afumãtoarea din curte
construitã de bunicul. Astfel,
aproape de fiecare datã, mã întorc
de la piaþã fãrã niciun produs. Am
deja clienþi fideli, care preferã sã
cumpere doar de la mine chiar

dacã produsele mele sunt puþin mai
scumpe comparativ cu ceea ce
vând alþii sau se gãseºte în
magazine. Oamenii ºtiu deja cã
mâncarea trebuie sã fie sãnãtoasã
ºi de calitate. ªi asta indiferent cã e
vorba de slãninã, cârnat, caltaboº,
tobã, pastramã, jumeri sau
unturã.", ne-a spus David.
Porcii Mangaliþa crescuþi de
David Limbãºan cresc în condiþii
de semi-libertate, în curtea din
gãspodãria proprie. Spre deosebire de porcul clasic, aceastã rasã
de porci nu este prea pretenþioasã
în ceea ce priveºte adãpostul
("Iarna trecutã, purceluºii dormeau
direct în zãpadã.", ne-a spus
David), aºa cã aceºtia au doar niºte
þarcuri, dar ºi curte destul de mare
unde se pot bãlãci în noroi. Hrana
porcilor este constituitã de cereale,
lucernã, cartofi, nimic din ceea ce li
se administreazã nefiind preparat
în vreun fel sau îmbunãtãþit cu
concentrate. Porcii lui David nu
sunt trataþi cu medicamente.
Pentru cã este o rasã mai
deosebitã, Mangaliþa creºte mai
greu ca un porc clasic (ritmul de
creºtere este aproape la 50-75 %
faþã de porcul clasic), la vârsta de
un an exemplarele ajungãnd sã
atingã greutatea de 90- 100 kg.
Îm momentul actual, David
Limbãºan are aproximativ 30 de
porci Mangaliþa, aceºtia fiind
crescuþi atât la Racoviþa, în

gospodãria de lângã casã, precum
ºi la Tãlmãcel.
"Îmi doresc sã mã extind, sã
cresc numãrul de porci pe care îi
am ºi sã fac o cantitate mai mare
de produse. Totuºi, nu vreau sã
trec la o producþie industrialã
pentru cã astfel nu aº mai fi în stare
sã produc tradiþional, cu respect
deosebit pentru calitate ºi gust.
Cred cã aº putea sã cresc destul
de relaxat 100 de porci.
Am o idee prin care vreau sã
promovez aceastã rasã de porci.
Poate vreodatã voi ajunge sã fac
cadou vecinilor, celor interesaþi,

porci pe care sã-i crescã. Mi-aº
dori doar ca atunci când porcii vor
ajunge sã se înmulþeascã, fiecare
dintre cei ce a primit porci de la
mine sã ofere, la rândul sãu, câte
un porc cadou altui solicitant.", nea mai spus racoviþeanul.
L-am lãsat pe David Limbãºan
în gospodãria sa, plãnuind
finalizarea modernizãrii spaþiului de
producþie ºi depozitare a
produselor din carne de porc
Mangaliþa. Vine a perioadã a anului
când, cu siguranþã va avea mult
de lucru ºi foarte mulþi clienþi de
hrãnit gustos ºi mai ales, sãnãtos.

Despre sacrificarea animalelor ºi trichinelozã
Sacrificarea porcului pentru
consumul de carne ºi preparate din
carne de porc, în perioada
premergãtoare sãrbãtorilor de
iarnã este un obicei tradiþional,
specific poporului român, în special
pentru populaþia care locuieºte la
þarã sau în zonele mãrginaºe ale
oraºelor, unde este permisã
creºterea acestei specii.
Pentru ca aceastã tradiþie sã-ºi
continue cursul în cadrul legal ºi
pentru a preveni apariþia unor situaþii
neplãcute, atenþionãm crescãtorii de
porcine, comercianþii de carne de
porc ºi pe consumatorii de astfel de
produse din judeþul Sibiu, cã au
obligaþia sã respecte normele
sanitare veterinare prevãzute în
legislaþia U. E. implementatã în
legislaþia naþionalã, cu referire la
aceastã activitate.
Astfel, legislaþia privind protecþia
animalelor în timpul sacrificãrii,
(Directiva 93/113 C.E. ºi Ordinul
A.N.S.V.S.A nr. 180/2006) stabileºte
ca sacrificarea animalelor (inclusiv
a porcinelor) sã se efectueze,
obligatoriu, numai în abatoare
autorizate, cu respectarea normelor
specifice pe timpul efectuãrii acestei
operaþiuni.
Actul normativ prevede cã
autoritatea veterinarã poate acorda

derogare pentru sacrificarea unor
specii de animale (porcine, ovine,
caprine) în afara abatoarelor de
cãtre proprietarii de animale pentru
consumul propriu, fiind interzisã
comercializarea cãrnii ºi a
derivatelor rezultate, în afara
gospodãriei, cu recomandarea
expresã sã fie respectate normele
de protecþie la contenþionãre
(prindere) ºi la înjunghiere, prin
asomare în prealabil, pentru ca
animalele sã fie ferite de suferinþã
sau durere în timpul acestor
operaþiuni.
Menþionãm cã operaþiunea de
asomare nu afecteazã sub nici o
formã tãierea tradiþionalã a porcului
de Crãciun, iar pentru înjunghiere
se foloseºte tot cuþitul.
În virtutea respecãrii acestei
cerinþe legislative, de protecþie a
animalelor, medicii veterinari de
liberã practicã concesionari din
cadrul circumscipþiilor din localitãþiile
judeþului Sibiu, sunt dotaþi cu
asomatoare “pistol cu glonþ captiv “
(în numãr de 44 de bucãþi ºi capsele
aferente), urmând sã efectueze
aceastã operaþiune la solicitarea
proprietarilor de animale din
localitatea respectivã.
Pentru a prevenii îmbolnãvirea
populaþiei consumatoare de carne

ºi preparate derivate, dupã sacrificarea porcilor domestici, sau de
vânat sãlbatic (mistreþ, urs)
proprietarul sau consumatorul are
obligaþia sã solicite medicului
veterinar:
• verificarea stãrii de sãnãtate a
animalului înainte de sacrificare;
• asomarea porcului înaintea
sacrificãrii, pentru a scuti animalul
de suferinþã ºi pentru a obþine o
carne de calitate ºi cu un gust mai
bun;
• consultanþã privind prelevarea
probelor dupã sacrificare ºi analizele
ce trebuie fãcute pentru a vã proteja
sãnãtatea;
• examinarea clinicã a cãrnii, în
special pentru diagnosticul
trichinelozei.
Pentru informarea crescãtorilor
de porcine, a vânãtorilor autorizaþi
ºi nu în ultimul rând a populaþiei,
reamintim urmãtoarele:
Ce este trichineloza?
Trichineloza este o boalã
parazitarã, ce se transmite de la
animale la om, fiind produsã de un
parazit numit Trichinella Spiralis.
Principalul rezervor al acestui
parazit îl constituie animalele din
preajma locuinþelor umane: ºobolanii, ºoarecii, carnivorele

domestice (câinele ºi pisica) animale
din zona silvaticã (vulpe, jder) ºi
porcii sau alte specii infestate.
Cum se imbolnãveºte omul?
Omul se îmbolnãveºte consumând carne infestatã de porc, nutrie,
mistreþ, urs, neexaminatã de
medicul veterinar ºi insuficient friptã,
fiartã, sau preparatã crudã, sãratã,
sau afumatã.
Boala, la om se manifestã prin:
febrã ridicatã (38-40 grade),
tulburãri digestive (dureri
abdominale, greþuri, vãrsãturi,
diaree), dureri în masele musculare
însoþite de edeme ale feþei, fiind
denumitã ºi „boala capetelor
umflate”.
Trichineloza la om poate fi tratatã,
reuºita tratamentului fiind condiþionatã în primul rând de rapiditatea instituirii diagnosticului.
Ce mãsuri trebuie aplicate
pentru prevenirea cazurilor
de îmbolnãviri la om?
- controlul sanitar veterinar al
cãrnii provenite de la animale
sacrificate în abatoare ºi în
gospodãriile individuale (porc,
nutrie, cal) precum ºi al vânatului
comestibil (mistreþ, urs) prin examen
trichineloscopic;
- achiziþionarea cãrnii de porc

doar din abatoare, hale, mãcelarii
sau magazine autorizate sanitar
veterinar, pe care este aplicatã
marca de sãnãtate (ºtampila)
- carnea provenitã de la porcii
crescuþi în gospodãriile individuale
poate fi utilizatã numai pentru
consum familial, în exploataþia de
origine, dupã efectuarea obligatorie
a examenului trichineloscopic la
sediul circumscripþiilor sanitare
veterinare care funcþioneazã în
municipiile, oraºele ºi comunele
judeþului Sibiu, fiind interzisã
comercializarea acesteia, inclusiv în
unitãþile autorizate sanitar veterinar;
- vânatul sãlbatic (mistreþ, urs)
poate fi consumat dupã examinarea
cãrnii de cãtre medicul veterinar, în
special pentru diagnosticul
trichinelozei.
Pentru prevenirea contaminãrii
porcilor dar ºi a altor animale
receptive la trichinella spiralis, sunt
necesare urmãtoarele:
- deratizarea periodicã urmatã de
strângerea ºi distrugerea cadavrelor de rozãtoare;
- menþinerea condiþiilor de igienã
în adãposturile cu animale ºi în
incinta gospodãriilor ale populaþiei;
- excluderea din hrana porcilor a
deºeurilor de abator;
- salubrizarea locurilor de

depozitare a resturilor menajere.
Examenul trichineloscopic în
judeþul Sibiu se efectueazã la sediul
D.S.V.S.A Sibiu, obligatoriu pentru
vânatul împuºcat, ºi la circumscripþiile
sanitar-veterinare din municipii,
oraºe ºi comune ale judeþului, dupã
programul afiºat la sediul acestora.
Pentru efectuarea examenului se
prezintã o probã de cca. 100 - 200
grame de carne recoltatã din pilierii
diafragmatici (baiera unturii), din
diafragmã (iepurele), muschiuleþi,
muºchii limbii ºi muºchii intercostali.
În cazul porcilor mistreþi, se
recolteazã eºantioane cântãrind cel
puþin 10 g dintr-un membru anterior,
din musculatura limbii sau din pilierii
diafragmatici.
Proba de carne prezentatã
pentru analizã, va fi însotiþã în mod
obligatoriu de elementul de
identificare (crotaliul) care va fi
predat medicului veterinar care
examineazã carnea.
Atenþie ! Nu consumaþi carnea ºi
nu o preparaþi, pânã nu obþineþi de
la medicul veterinar confirmarea cã
a fost examinatã pentru Trichinella
Spiralis, cu rezultat negativ.
Dr
Dr.. Ioan Penþea
Compartiment
Comunicare la D S V S A
Sibiu

Important pentru deþinãtorii de câini, bovine ºi bubaline
Medicul veterinar concesionar Gabriel Gavrilã Schuster informeazã cetãþenii comunei cã, în aceastã perioadã (lunile noiembrie ºi decembrie), se
T ORII de vaccinare a câinilor împotriva rabiei, precum ºi testul de tuberculinare (pentru depistarea
OBLIGAT
efectueazã acþiunile sanitar-veterinare OBLIGA
animalelor infestate cu virusul ce provoacã tuberculoza) la bovine ºi bubaline.

rosu galben albastru negru

În urmã cu puþin timp, i-am fãcut o vizitã lui David Limbãºan, unul dintre racoviþenii
crescãtori de animale ºi producãtor de produse tradiþionale mai altfel. Spre deosebire de
marea majoritate, consãteanul nostru a fãcut de ceva timp o pasiune din creºterea porcilor
de rasa Mangaliþa ºi producþia de preparate tradiþionale, eutentice, din carne de porc.

