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Ansamblul Folcloric “Valea Moaºei”

Din punct de vedere cultural
folcloric, Sebeºu de Sus face
parte din Þara Oltului (cunoscutã ºi ca Þara Fãgãraºului), zona etnograficã in
care sunt intens conservate
valorile culturale ºi folclorice
lãsate moºtenire de generaþiile anterioare, care au
supravieþuit trecerii timpului.
Aici încã se mai pãstreazã
cu încãpãþânare tradiþiile
moºtenite din strãbuni. Cei
mai vârstnici locuitori ai
satului sunt cei care
încearcãastãzi sã le transmitã
tinerilor iubirea ºi respectul
pentru obiceiurile strãvechi,
care odinioarã le animau traiul

ºi le dãdeau sens vieþii.
Numele satului Sebeºu de
Sus s-a estompat in regiune în
ultímele decenii, mai ales dupã
ce în urmã cu 20 de ani, fostul
ansamblu folcloric s-a
destrãmat din causa lipsei de
sprijin, dedicare ºi motivaþie.
În acest interval de timp, s-au
pãstrat, din inerþie, o serie de
datini strãvechi, fãrã a fi însã
conservate cu prea multã
implicare.
Din aceste motive, în urmã
cu cinci luni de zile, 22 de
tineri cu vârste cuprinse între
13 ºi 26 de ani, ambiþioºi ºi
dornici sã ducã mai departe în
þarã numele satului lor ºi sã-i

facã mândri pe locuitorii
acestuia, dar ºi pe cei relocaþi
în alte þãri, au pus piatra de
temelie a Ansamblului
Folcloric “Valea Moaºei”.
Numele este inspirat dupã
vestita vale a satului iar
educaþia folcloricã are loc sub
stricta supraveghere ºi
instruire a domnului Iulian
Fechete, locuitor fidel al
satului, cu vaste cunoºtinþe în
materie de dansuri ºi datini
populare.
Dupã sute de ore petrecute
în sala de repetiþii ºi intense
pregãtiri, membrii ansamblului
organizeazã primul lor
spectacol în sat, dupã o

absentþã de aproximativ 20 de
ani a vreunei manifestãri cu
specific exclusiv sebeºean. În
trecut, aceste manifestãþii erau
sufletul zilelor de sãrbãtoare,
astfel cã, nici de aceastã datã,
nu se putea gãsi o altã zi mai
potrivitã pentru acestã ocazie
decât sãrbãtoarea Sfinþilor
Apostoli Petru ºi Pavel, hramul
bisericii satului Sebeºu de

Sus. Spectacolul se va
desfãºura La Cãminul Cultural
din Sebeºu de Sus, imediat
dupã încheierea slujbei de la
bisericã (în jurul orei 12).
Intrarea este liberã.
Organizatorii promit o zi cu
adevãrat specialã, cu un
program folcloric compus din
jocuri ºi cântece tradiþionale,
dezgropate din uitare ºi repuse

în scenã cu emoþie de
Ansamblul Folcloric “Valea
Moaºei”.
Spectacolul de la Sebeºu de
Sus este inclus în cadrul
programului Zilelor Cuturale
ale Judeþului Sibiu (zona Þara
Oltului).
Dorim succes ºi multe
realizãri noului ansamblu
folcloric!

Þara Oltului, reprezentatã la
Festivalul de Gastronomie din
Quintin (Bretania- Franþa)
În perioada 29 mai- 2 iunie,
o delegaþie din Þara Oltului a
efectuat o deplasare în
Bretania (Franþa). Cu acest
prilej, sibienii ºi vâlcenii au
reprezentat România la cel
de-al doilea Festival de
Gastronomie, ce s-a desfãºurat în oraºul Quintin.
Vizita delegaþiei Þãrii
Oltului în Bretania a fost
inclusã în programul de

Sosesc prietenii din Carquefou (Franþa)
În perioada 4 -7 iulie, o
delegaþie a oraºului francez
Carquefou va efectua o vizitã
în comuna Racoviþa. Grupul
francez va fi compus din 29
de persoane, printre membri
delegaþiei fiind primarul
oraºului Carquefou ºi
vicepreºedintele Comitetului
de Înfrãþire “Carquefou –
Racoviþa”.
Vizita prietenilor francezi
în Racoviþa este prilejuitã de
aniversarea a 25 de ani de
înfrãþire dintre cele douã
localitãþi.
Cu acest prilej, delegaþia
din Carquefou se va întâlni

cu conducerea comunei
Racoviþa, cu membri ai
Consiliului Local Racoviþa,
va efectua vizite la Sibiu ºi
în împrejurimile comunei ºi
va participa la o searã
tradiþionalã româneascã,
pregãtitã de gazde.
Luni dimineaþã, 7 iulie, o
parte a grupului va pleca
spre casã iar cealaltã parte
îºi va continua sejurul în
România.
Notã: Fotografii de la
întâlnirea Asociaþiei “Racoviþa – Carquefou”, de marþi,
24 iunie, pentru organizarea
sejurului delegaþiei franceze.

activitãþi desfãºurate în cadrul
Proiectului european comun
„Cartoful,
ambasadorul
teritoriului nostru”, derulat de
Asociaþia Grupul de Acþiune
Localã „Þara Oltului” ºi GAL
Pays de Saint Brieuc Sud,
graþie
unui
program
LEADER.
La Festivalul de Gastronomie din frumosul castel de
la Quintin, românii, invitaþii cu

statut special ai eve nimentului, au participat la o
serie de demonstraþii culinare, încercând prin aceastã
implicare sã prezinte bretonilor câteva din bunãtãþile
tradiþionale pregãtite pe
meleagurile Þãrii Oltului, sã
ofere detalii despre modul de
preparare, ingredientele
folosite etc.
(continuare în pagina 4)

rosu galben albastru negru

Situat la aproximativ 30 km de Sibiu, la poalele munþilor
Fãgãraº, satul Sebeºu de Sus este renumit pentru zona
turisticã “V
Vaa l e a M o a s e i ” , u n l o c c u p e i s a j e d e o f r u m u s e þ e
aparte.
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Ortodocºii din Racoviþa au
sãrbãtorit Hramul Bisericii
Luni, 9 iunie, în ziua în care
ortodocºii au sãrbãtorit Sfânta
Treime (Lunea Rusaliilor), pentru
credincioºii din Racoviþa a fost un
motiv dublu de sãrbãtoare,
aceºtia bucurându-se ºi pentru
hramul Bisericii Ortodoxe din
localitate.
Cum era ºi normal, slujba
oficiatã în aceastã zi importantã
a avut un caracter ºi un farmec
aparte, iar numãrul credincioºilor
ce au dorit sã participe la acest
moment important a fost deosebit
de mare.
La ieºirea din lãcaºul de cult,
participanþii la Sfânta Liturghie au
fost serviþi cu vin ºi cozonac.
Imediat dupã slujbã, aºa cum
deja s-au obiºnuit de ani de zile,

preotul ºi credincioºii, alãturi de
invitaþi acestora, au plecat spre
zona turisticã ºi de agrement
Valea Lupului, situatã în imediata
apropiere a localitãþii, pentru a
participa la tradiþionala slujbã de
la Troiþã.
Alãturi de preotul paroh
Dumitru Iridon, slujba a fost
oficiatã de protopopul de Avrig,
pr. Vasile Gafton, pr. Gabriel Ioan
David (Tãlmãcel) ºi preoþii
pensionari Mihaiu Resiga ºi
Mircea Dumitru.
A fost sfinþitã apa, apoi cu
aceasta a fost binecuvântatã
troiþa ºi fiecare dintre participanþii
la procesiune.
Troiþa de pe Valea Lupului, a
devenit un loc de pelerinaj pentru

mulþi dintre turiºtii ce poposesc în multor oameni din Racoviþa.
Dupã slujba de la troiþã,
aceastã zonã. Troiþa a fost
construitã de familia localnicului oamenii au petrecut în modul
Ghiþã Limbãºan, cu ajutorul mai tradiþional, la iarbã verde.

Racoviþenii, participanþi la manifestãrile aniversare Gheorghe Lazãr de la A vrig
Ansamblul Folcloric “Doruleþ” din comuna Racoviþa a participat în data de 5 iunie, la Avrig, la spectacolul folcloric organizat
cu prilejul aniversãrii a 235 de ani de la naºterea marelui cãrturar al neamului românesc, Gheorghe Lazãr
Lazãr..

Drum de hotar reabilitat
Vreau sã informez deþinãtorii de
teren agricol din zona "Rupturi"
cã, de curând, s-a terminat
reabilitarea drumului de hotar,
tronsonul “Podul Rãzurele”“Ograda lui Mãrtinean”.
În primul rând, vreau sã fac un
apel la toþi cei care vor folosi
acest tronson de drum de hotar,
sã facã un minim efort la
intreþinerea acestuia, aceasta
însemnând evitarea deteriorãrii
drumului prin transportul de
greutãþi sau utilaje de greutate în
condiþii meteo nefavoravile, fapt
care ar duce din nou la

deteriorarea acestuia. De
asemenea, sã contribuie în
funcþie de posibilitãþile fiecãruia la
îmbunãtaþirea lui (de exemplu:
completarea cu balast, sort sau
pietrii în zonele deteriorate în
timp).
Nu cred cã este un efort mare,
dacã ne facem datoria, cât de
puþin, putem face fiecare, ne
uºurãm munca ºi ne putem
dezvolta mai repede ºi mai uºor.
ªtim cu toþii cã infrastructura este
vitalã dar lasã de dorit la nivel
naþional ºi local dar nu putem
aºtepta tot timpul sã vinã

Consiliului Local Avrig, Liceului
Teoretic “Gheorghe Lazãr”
Avrig, ªcolii Gimnaziale Avrig,
Liceului Tehnologic Mârºa,
Asociaþiei “Prietenii Avrigului” ºi
a absolvenþilor Promoþiei 1949
a Liceului “Gheorghe Lazãr”
Sibiu.
ªi la bustul ilustrului înaintaº
avrigean din centrul Avrigului sa desfãºurat o scurtã
ceremonie, în cadrul cãreia au
fost depuse coroane de flori din
partea Asociaþiei “Prietenii
Avrigului”, Consiliului Local
Avrig ºi Primãriei oraºului Avrig.
Activitãþile aniversare au
continuat la Centrul de Documentare ºi Informare din cadrul
Liceului Teoretic “Gheorghe
Lazãr” Avrig, cu Sesiunea de
comunicãri cu tema „235 de ani
de la naºterea lui Gheorghe
Lazãr”. Au prezentat diverse
lucrãri despre viaþa ºi
activitatea lui Gheorghe Lazãr,
dar au vorbit ºi despre
universitatea sibianã, activitãþile
ºi proiectele facultãþii pe care a
o reprezintã, profesorii Sorin
Radu, Silviu Purece ºi Corneliu

autoritaþiile sã ne facã ceva...
Trebuie sã ne implicãm ºi noi!
O altã problemã observatã dea lungul anilor este cea a
gunoaielor abandonate în locuri
nepermise. Cei care trec pe acel
drum aruncã unde vor ºi ce vor
iar acest lucru este inacceptabil.
Totuºi, acolo sunt proprietãþi
private chiar dacã unele nu sunt
lucrate… Cum ar fi sã vinã
cineva sã vã arunce gunoaiele în
curte? Haideþi sã fim civilizaþi ºi sã
respectãm niºte reguli. Trebuie
sã ne obiºnuim sã fim civilizaþi, mai
ales cã, de la anul, se v-a
implementa noul sistem de
administrare a deºeurilor în tot
judeþul Sibiu, ceea ce inseamna

cã v-a trebui sã selectãm
deºeurile pe categorii, nu sã le
aruncam toate într-un loc...
Vreau
sã
mulþumesc
administraþiei locale, pentru cã sa oferit sã suporte o micã parte
din costurile lucrãrii.
Nu în ultimul rând, aº vrea sã
mulþumesc deþinãtorilor de
terenuri, care au dat dovadã de
înþelegere în realizarea acestui
drum. De asemenea, mulþumesc
domnului Nicu Doican, care a dat
dovadã de profesionalism ºi
implicare.
Precizez cã majoritatea
costurilor au fost suportate din
fonduri proprii.
Petru Limbãºan

Pintilescu,
din
cadrul
Universitãþii „Lucian Blaga”
Sibiu- Facultatea de ªtiinþe
Socio- Umane. De asemenea,
prezentãri interesante au avut
ºi mai mulþi elevi, coordonaþi de
cadre didactice de la instituþia
de învãþãmânt gazdã.
Dupã sesiunea de comunicãri, la sala de sport a

liceului s-a desfãºurat un
frumos spectacol, în cadrul
cãruia au evoluat copii Ansamblului Folcloric “Doruleþ”
(Racoviþa), elevi ai Liceului
Tehnologic Mârºa, Grupul Vocal
“Izvoraºul” (Avrig) ºi grupa de
copii a Ansamblului Folcloric
“Purtata Avrigului” al Casei de
Culturã Avrig.

rosu galben albastru negru

La spectacolul din Avrig,
Ansamblul “Doruleþ” a fost
însoþit de directorul ªcolii
Gimnaziale Racoviþa, Mihaela
Floare.
Festivitãþile
aniversare
dedicate lui Gheorghe Lazãr au
debutat la orele dimineþii, în faþa
mormântului marelui cãrturar al
neamului românesc, situat în
curtea Bisericii Ortodoxe
“Intrarea
Domnului
în
Ierusalim”, cu un Parastas de
pomenire ºi cinstire, slujbã
oficiatã de preoþii ortodoxi ai
parohiilor din Avrig, în frunte cu
protopopul pr. Vasile Gafton.
A urmat un scurt program
artistic, asigurat de membrii
corului Liceului Teoretic
“Gheorghe Lazãr” Avrig
(instituþia ce a fost principala
organizatoare a festivitãþilor).
Apoi, pe piatra funerarã sub
care îºi doarme somnul de veci
întemeietorul învãþãmântului în
limba romînã din Þara
Româneascã, au fost depuse
coroane de flori din partea
Primãriei oraºului Avrig,
deputatului Gheorghe Frãticiu,
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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;
- 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 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

Distracþie pentru copiii comunei, în a doua zi de Rusalii
repete surpriza de anul trecut ºi cu
prilejul zilei de 1 IUNIE – ZIUA
INTERNAÞIONALÃ A COPIILOR,
sã ofere copiilor bucuria de a se

juca în voie la toboganul ºi cuºca
gonflabile. Promisiunea a fost
þinutã însã, astfel cã, luni, 9 iunie,
în cea de-a doua zi a sãrbãtorii

de Rusalii, atât la Racoviþa cât ºi jocuri gonflabile.
prisos.
la Sebeºu de Sus, cei mai mici
Imaginile alãturate exprimã
Informaþiile ne-au fost furnizate
locuitori ai comunei s-au distrat totul despre atmosfera creatã, de primarul comunei, Simion
dupã pofta inimii, la cele douã astfel cã orice comentariu e de Olariu.

Informaþii utile de la APIA
Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie
pentru Agriculturã (APIA)
informeazã cã a încheiat
„Convenþii privind finanþarea
capitalului de lucru pentru
desfãºurarea activitãþilor curente”
pentru a veni în sprijinul
beneficiarilor Mãsurii 215 – Plãþi
privind bunãstarea animalelor –
Porcine – Anul II de angajament,
Sesiunea II de depunere.
Potrivit acestor convenþii, APIA
emite, la cererea solicitantului, o
adeverinþã prin care confirmã cã
solicitantul a depus cerere de

ajutor pentru Mãsura 215 – Plãþi
privind bunãstarea animalelor –
Porcine, în perioada 14 ianuarie
– 15 februarie 2014 aferentã
Anului II de angajament,
Sesiunea II de depunere precum
ºi suma în euro reprezentând
30% din valoarea sumei
solicitate în cererea de platã, Anul
II de angajament, Sesiunea II de
depunere.
Fondul de Garantare a
Creditului Rural S.A. - IFN ºi
Fondul Naþional de Garantare a
Creditelor pentru Întreprinderile

Mici ºi Mijlocii S.A - IFN
garanteazã 80% din valoarea
creditului contractat de fermier.
Banca are obligaþia sã
informeze beneficiarii privind
obligaþia acestora de a suporta
contravaloarea dobânzilor, diferenþele de curs valutar, comisioanele bancare ºi de garantare
ce decurg din aceste credite.
Reafirmãm recomandarea
adresatã potenþialilor beneficiari
interesaþi sã îºi aleagã Creditorul
numai dupã un studiu atent al
condiþiilor de creditare impuse de

fiecare Bancã Creditoare pentru
a obþine condiþiile de creditare
cele mai avantajoase ºi care se
potrivesc cel mai bine profilului
exploataþiei sale.
În conformitate cu prevederile
Ordinului MADR nr. 703/2013
privind aprobarea condiþiilor în
care se vor încheia convenþiile
dintre instituþiile financiare
bancare ºi nebancare ºi Agenþia
de Plãþi ºi Intervenþie pentru
Agriculturã, în vederea finanþãrii
activitãþilor curente ale beneficiarilor plãþilor derulate prin

APIA, în baza adeverinþelor
eliberate de Agenþie, Banca
trebuie sã respecte nivelurile
costurilor aferente acordãrii
creditelor pentru beneficiarii
plãþilor directe, astfel încât dobânda
finalã aplicatã beneficiarului sã nu
poatã depãºi ROBOR 6M + 4%,
iar comisioanele aferente
creditului sã fie în limita de 1%.
Totodatã, potrivit aceluiaºi act
normativ, Banca trebuie sã facã
dovada cã, în perioada 20082012 a acordat credite
beneficiarilor Axei I - Creºterea

competitivitãþii sectoarelor agricol
ºi forestier, Axei III - Calitatea vieþii
în zonele rurale ºi diversificarea
economiei rurale ºi Axei IV Leader
din Programul Naþional de
Dezvolare Ruralã 2007-2013.
Toate convenþiile încheiate între
APIA, bãnci ºi fondurile de
garantare sunt postate pe site-ul
Agenþiei
la
adresa
www.apia.org.ro.
SERVICIUL RELAÞII CU
PUBLICUL ªI
COMUNICARE

Recomandãri despre sãnãtatea animalelor în condiþii de cãldurã excesivã
În situaþia condiþiilor meteorologice cu temperaturi ridicate
peste media specificã zonei
geografice, cu avertizare „cod
portocaliu” sau „cod roºu”, pentru
asigurarea statusului de sãnãtate
a efectivelor de animale ºi
siguranþa produselor alimentare,
conducerea Direcþiei Sanitare
Veterinare ºi pentru Siguranþa
Alimentelor Sibiu atenþioneazã
crescãtorii de animale ºi operatorii
din domeniul alimentar, cã au
obligaþia:
Pentru protecþia sãnãtãþii
animalelor:
• sã asigure protecþia animalelor
ºi a pãsãrilor în adãposturi, prin
respectarea densitãþii, ventilaþiei,
temperaturii ºi a zooigienei la
parametrii optimi;
• sã asigure hranã în cantitãþi
mai mici ºi în tainuri mai dese, iar
apa sã fie asiguratã la discretie;

• sã se evite paºunatul
animalelor intre orele 10 – 16
când temperaturile sunt toride, sã
amenajeze umbrare ºi sursã de
apã la nivelul necesarului;
• se impun restricþii privind
circulaþia animalelor în timpul zilei,
dotarea mijloacelor de transport
corespunzator, pentru a asigura
confortul animalelor ºi evitarea
rutelor lungi;
• sã respecte normele de
colectare ºi distrugere a
cadavrelor de animale ºi pãsãri
moarte, precum ºi a dejecþiilor
rezultate în exploataþiile cu
animale;
• sã colaboreze permanent cu
serviciile veterinare, pentru
supravegherea stãrii de sãnãtate
a animalelor ºi intervenþii operative
în situaþii deosebite;
• personalul sanitar veterinar va asigura stocurile de

medicamente, dezinfectante ºi
produse biologice pentru situaþii de
urgenþã.
În domeniul sãnãtãþii
publice:
• asigurarea spaþiilor frigorifice
ºi a temperaturilor adecvate
pentru toate verigile lanþului
alimentar;
• respectarea condiþiilor de
manipulare, depozitare ºi
transport a produselor de origine
animalã ºi non animalã, pe întreg
traseul parcurs, de la producere
pânã la consumator;
• evitarea expunerii la vânzare
a produselor de origine animalã
sau vegetalã în locuri ºi spaþii care
nu asigurã temperaturile
adecvate, precum ºi valorificarea
unor produse alimentare perisabile în perioada zilei când temperatura atmosfericã este excesiv
de caldã;

• este interzisã sacrificarea
animalelor în alte locuri decât
abatoarele autorizate, cât ºi în cele
ce nu dispun de documente
sanitare veterinare,
• se interzice comercializrea ºi
punerea în consum a produselor
alimentare care nu au fost
verificate de serviciile de specialitate, iar certificarea calitãþii ºi
salubritãþii alimentelor sã se
asigure numai prin buletine emise
în urma examenelor de laborator;
• administratorii pieþelor agroalimentare sã asigure producãtoriilor agricoli spaþii corespunzãtoare ºi funcþionarea agregatelor, pentru asigurarea
permanentã a temperaturii optime
în spaþiile de comercializare ºi în
vitrinele frigorifice;
• efectuarea acþiunilor de
dezinfecþie a spaþiilor tehnologice,
a utilajelor ºi ustensilelor folosite,

protejarea spaþiilor ºi a alimentelor
de insecte ºi rozãtoare prin mãsuri
specifice;
• confiscarea, denaturarea ºi
distrugerea produselor de origine
animalã ºi non animalã, alterate
sau depreciate, pe timpul
transportului, distribuþiei, depozitãrii sau comercializãrii, sau cu
termenul de valabilitate expirat;
• se recomandã populaþiei sã se
aprovizioneze numai din unitãþi
autorizate sanitar veterinar, sã
evite comerþul stradal;
• sã respecte normele de
pãstrare, preparare ºi data
valabilitãþii alimentelor cu care se
aprovizioneazã;
• sã informeze rapid situaþiile
deosebite la telefonul D.S.V.S.A.
Sibiu (0269-2233.14), pentru
intervenþii de urgenþã specifice.
D.S.V.S.A. Sibiu, a nominalizat
personal din cadrul serviciilor de

specialitate de la nivelul judeþean
ºi în special de la circumscripþiile
sanitare veterinare zonale,
circumscripþiile sanitare veterinare
ºi pentru siguranþa alimentelor,
pentru monitorizarea ºi verificarea
modului cum sunt respectate
condiþiile de protecþie a sãnãtãþii
animalelor ºi a salubritãþii
produseor alimentare. Sunt
monitorizate, în acest sens,
fermele cu animale ºi pãsãri,
taberele de varã pentru animale,
unitãþi care abatorizeazã animale,
unitãþi care proceseazã,
depoziteazã ºi comercializeazã
alimente, obiective din zone
turistice, tabere ºcolare, târguri ºi
expoziþii organizate ocazional ºi
pieþele agroalimentare
Dr
Dr.. Penþea Ioan
Compartiment
Comunicare la DSVSA
Sibiu
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Din pãcate, condiþiile meteorologice nefavorabile, cu foarte
multe precipitaþii, n-au permis
conducerii Primãriei Racoviþa sã

pag IV

O nouã ediþie de „Comorile din Þara Oltului"
Vilaine – Sibiu”, împreunã cu
reprezentanþi ai unor ºcoli din
teritoriul Þãrii Oltului ºi ai unor
asociaþii precum "Prietenii
Avrigului", " Amicii Munþilor",
Asociaþia Grupul de Acþiune
Localã "Þara Oltului".
Obiectivele principale ale
proiectului sunt de a oferi copiilor
participanþi posibilitatea de a
dobândi cunoºtinþe ºi abilitãþi
pentru identificarea ºi valorizarea
bogaþiilor naturale, culturale ºi
umane din Þara Oltului, cultivarea
sentimentului de apartenenþã la o
comunitate ºi la un teritoriu cu
identitate definitã, dezvoltarea
simþului comunitar, a spiritului de
echipã ºi a încrederii în forþele
proprii.
Proiectul este materializat prin

organizarea unui concurs de
orientare turisticã ºi cunostinþe
generale, adresat tinerilor de 1215 ani, din localitãþile cuprinse în
GAL "Þara Oltului".
În fiecare an se schimbã comuna
pe raza cãreia se desfãºoarã
concursul, alegerea fiind fãcutã de
organizatori în urma analizãrii
ofertelor primite.
Echipele care reprezintã fiecare
comunã sunt pregãtite de un grup
local de voluntari, format atât din
reprezentanþi ai ºcolii cât ºi din
cetãþeni dornici sã-ºi promoveze
comunitatea.
Vom reveni cu amãnunte
despre ediþia din acest an a
proiectului în numãrul din luna iulie
al publicaþiei „Jurnalul de
Racoviþa”.

Zilele Culturale ale Judeþului Sibiu- 2014
Dupã succesul ºirului de evenimente culturale organizate la nivel
10 – 16, Târg de produse tradiþionale
judeþean cu ocazia celor douã ediþii ale Zilelor Culturale ale Judeþului
11, Biblioteca: Biblioatelier „Spune-mi o poveste despre satul tãu”
Sibiu 2013, Consiliul Judeþean Sibiu, instituþiile de culturã ºi partenerii
12 – 14, ªcoala: Ateliere meºteºugãreºti ºi recital cu elevii ªcolii
locali au pregãtit calendarul pentru sezonul urmãtor. Fiecare sfârºit de Populare de Arte
sãptãmânã promoveazã o regiune turisticã sibianã. Pregãtiþi-vã sã
19, Cãminul Cultural: „Ora de muzicã clasicã” cu Filarmonica din
descoperiþi noi þinuturi sibiene îmbrãcate în haine de sãrbãtoare!
Sibiu
Cvartetul „Intermezzo” - Raluca Sfiriac (vioarã), Elena Borz
(vioarã), Mihaly Terez (violã) Anca Buþurcã (violoncel): piese camerale
Ediþia 2014, 28 - 29 iunie - Þara Oltului
de mare popularitate din creaþia muzicalã universalã.
Cristian Florea – (violoncel): partitele solo pentru violoncel de J.S.
Sâmbãtã, 28 iunie, ARP
AªU DE JOS
ARPAªU
Bach
10 -11, Cãminul Cultural: CARAVANA ASTRA FILM:
Sâmbãtã, 28 iunie, NOU ROMÂN
„Judeþul SIBIU. Poarta de sud a Transilvaniei”/ 14 min
11, Prezentarea Centrului cultural memorial „Gheorghe Telea
HAI SÃ NE JUCÃM! Jurre în Olanda /13 min.
Bologa”
HAI SÃ DANSÃM! Fabiana în Italia /13 min.
Excursie în regiune
POVESTEA LEGO / 17 min.
“Pe acoperiºul Carpaþilor. Vf. Vânãtoarea lui Buteanu - 2507 m

“RedBull Romaniacs 2014”, pe
teritoriul comunei
În perioada 15 – 19 iulie 2014, se va
desfãºura cea de-a XI-a ediþie a raliului
internaþional „RedBull Romaniacs”.
Competiþia este organizatã de Clubul
sportiv Adrenalin Sibiu, sub egida Federaþiei
Române de Motociclism ºi a Federaþiei
Internaþionale de Motociclism. În timp,
concursul a devenit o marcã de prestigiu a
României, ducând o imagine favorabilã a
þãrii noastre în mai mult de 100 de þãri de pe
toate meridianele globului. pe plan local,
desfãºurarea anualã a acestui raliu a
contribuit la dezvoltarea durabilã a turismului
în fiecare din zonele care au sprijinit
realizarea lui.

Printre participanþii înscriºi la aceastã
ediþie sunt nume de marcã din elita
motociclismului, foºti ºi actuali campioni
mondiali.
La fel ca ºi anul trecut, caravana
competiþionalã urmeazã sã ajungã ºi pe
teritoriul administrativ al comunei Racoviþa,
miercuri, 16 iulie, între orele 8 ºi 12.
Primarul comunei Racoviþa, Simion
Olariu, îi invitã pe toþi cei interesaþi sã-i vadã
pe concurenþii „RedBull Romaniacs 2014”
în data de 16 iulie, între orele 8 ºi 12, în
zona cuprinsã între Tãtãruþ, Pãstrãvãrie ºi
Foto: Tibi Hila,
Fundul Râului.
www
.redbullromaniacs.com
www.redbullromaniacs.com

Sibiu – Bâlea Lac – Vf. Vânãtoarea lui Buteanu - Bâlea Cascadã Sibiu
Duminicã, 29 iunie, ARP
AªU DE JOS
ARPAªU
12 – 14, ªcoala: Ateliere meºteºugãreºti ºi recital cu elevii ªcolii
Populare de Arte ºi Meserii “Ilie Micu”
12 – 17, Stand “Info turistice judeþul Sibiu”
10 – 16, Centrul localitãþii: Standuri cu produse tradiþionale
11 – 12, Biblioteca: biblioatelier „Spune-mi o poveste despre satul
tãu”
13 – 15, Cãminul cultural: CARAVANA ASTRA FILM: „Judeþul SIBIU.
Poarta de sud a Transilvaniei”/ 14 min
Fanfara „Muzicienii Sibiului”, recital cu elevii ªcolii Populare de Arte
ºi Meserii “Ilie Micu” Sibiu; spectacol folcloric cu Ansamblul Profesionist
„Cindrelul-Junii Sibiului” ºi invitaþii Alina Bîcã, Adrian Neamþu, Telcean
Viorica, Marcel Pãrãu.
Duminicã, 29 iunie, NOU ROMÂN
11 – 12, Prezentarea Centrului cultural memorial „Gheorghe Telea
Bologa”

Þara Oltului, reprezentatã la Festivalul de
Gastronomie din Quintin (Bretania- Franþa)
(continuare din pagina 1)
La festival au fost prezenþi, pentru
diverse concursuri, sesiuni de degustare
a preparatelor, ateliere culinare ºi alte
activitãþi, mai mulþi bucãtari renumiþi din
Franþa, candidaþi la cunosuta emisiune Top
Chef, diverºi invitaþi din lumea artisticã
bretonã etc.
Pe lângã participarea la acest festival,
delegaþia din România a avut întâlniri cu
oficialitãþi locale din zonã, a efectuat

diverse vizite în teritoriu ºi a purtat discuþii
cu partenerii francezi, pentru a stabili detalii
despre derularea activitãþiilor viitoare
cuprinse în proiectul comun.
Grupul din România ce a efectuat aceastã deplasare în Bretania a fost format din
reprezentanþi ai fiecãrei comune membre
a Asociaþiei Grupul de Acþiune Localã „Þara
Oltului” (structurã ce „acopreã” comunele
Arpaºu de Jos, Cîrþa, Cîrþiºoara, Porumbacu de Jos, Racoviþa, Turnu Roºu, Boiþa-

judeþul Sibiu ºi Câineni, Titeºti, Boiºoarajudeþul Vâlcea). Printre cei ce s-au aflat în
delegaþie a fost primarul comunei Cîrþiºoara, Dorin Magda, Camelia Limbãºanreprezentantul legal GAL „Þara Oltului” ºi
preºedintele Asociaþiei GAL „Þara Oltului”,
Iuliana Turi. Comuna Racoviþa a fost reprezentatã la aceastã acþiune de Paraschiva
Olariu, ce a participat, alãturi de alþi membri
ai delegaþiei, la demonstraþii culinare despre
bucãtãria tradiþionalã din regiunea
noastrã.

AS INTER Racoviþa- campioana Ligii a V-a, Seria a II-a Sibiu
Cum era de aºteptat, jucãtorii echipei
1. AS INTER Racoviþa
18
16 1
1
48-16 49p +22
de fotbal AS INTER Racoviþa au încheiat
2. Bucegi Veºtem
18
13 2
3
68-23 41p +14
învingãtori ºi ultimele trei etape din acest
3. A.S. Bradu
18
12 2
4
50-24 38p +11
campionat, astfel cã a ocupat fotoliul de
4. A.S. Arpaºu
18
8
4
6
47-34 28p +11
lider al clasamentului.
5. Rokiees Sibiu
18
7
1
10 41-39 22p -5
În data de 24 mai 2014 (etapa a XVI6. Voinþa Rosia
18
6
1
11 28-46 19p -8
a), echipa AS INTER Racoviþa a învins
7. Corsav Veºtem
18
5
2
11 32-45 17p -10
la Tãlmaciu, echipa Corsav Veºtem (scor
8. AS Chirpãr
18
4
3
11 23-40 15p -12
2 la 1), în 31 mai 2014 (etapa a XVII-a),
9. A.S. Nocrich
18
4
3
11 26-45 15p -12
la Sibiu, a învins echipa Rokiees Sibiu,
10. A.S. Turnu Roºu
18
4
3
11 30-81 15p -12
cu scorul de 1 la 0, iar în 7 iunie 2014
(etapa a XVIII-a), la Mîrºa, în ultimul meci
Aºadar, din punct de vedere sportiv, echipa AS INTER Racoviþa a câºtigat dreptul
al campionatului, a învins, cu scorul de 1 ca, începând cu sezonul competiþional 2014 – 2015, sã evolueze în Liga a IV- a. În
la 0, A.S. Bradu.
perioada urmãtoare, vom vedea ce decizie se va lua în legãturã cu aceastã
Dupã toate aceste rezultate, posibilitate.
clasamentul final al Ligii a V-a, Seria II
Oricum, echipa meritã toatã stima ºi consideraþia pentru rezultatele obþinute.
Sibiu, sezon 2013 – 2014, se prezintã
Felicitãri!
astfel:

Suntem ºi pe Facebook!
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 email jurnalulderacovita@gmail.com. Nu uitaþi sã
vã semnaþi cu numele ºi adresa corectã!
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În perioada 4 – iulie 2014, în
localitatea Poieniþa (comuna Cârþa)
se va desfãºura cea de-a VII- a
ediþia a Concursului de orientare
turisticã, educaþie ecologicã ºi
culturã generalã despre teritoriu
"Comorile din Þara Oltului"- un
proiect al societãþii civile.
Cum s-a întâmplat ºi la ediþiile
anterioare, la concurs va participa
ºi un echipaj al comunei Racoviþa,
însoþit de cadre didactice ale ªcolii
Gimnaziale Racoviþa.
Proiectul "Comorile din Þara
Oltului"- un proiect al societãþii
civile, se bazeazã pe urmãtoarele
cuvinte cheie: un teritoriu, o temã
împãrtãºitã ºi un obiectiv comun
al locuitorilor acestui þinut.
Iniþiatorul proiectului este
Asociaþia de prietenie “Ille et

