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Cãminul Cultural din Racoviþa are
o nouã înfãþiºare

Folclorul local promovat pe scenele din
regiune
Deºi a fost înfiinþat doar în urmã cu
aproximativ o jumãtate de an ºi a avut
lansarea oficialã acum mai puþin de
douã luni, Ansamblul Folcloric „Valea
Moaºei” din Sebeºu de Sus a reuºit,
prin seriozitate ºi multã muncã, sã fie
cunoscut ºi apreciat de foarte mulþi
iubitori ai folclorului din regiune.
Astfel, doar în luna august, tinerii
dansatori din Ansamblul „Valea
Moaºei” au dus frumuseþea jocului
tradiþional pe câteva scene ale
judeþului, cu prilejul desfãºurãrii unor
evenimente deosebit de importante.
La începutul lunii (3 august) cei din
Sebeºu de Sus au fost prezenþi la
„Zilele oraºului Cisnãdie”, în 15
august ansamblul a participat la
Festivalul „Sãrbãtoarea oierilor” de la
Tiliºca iar în 22 august „Valea
Moaºei” a fost prezent la „Zilele
Cetãþii Fãgãraºului”.
La finalul acestei luni (31 august),
Ansamblul Folcloric „Valea Moaºei”
din Sebeºu de Sus, împreunã cu
Ansamblul Folcloric „Doruleþ” din
Racoviþa, vor participa la spectacolul
folcloric din cadrul “Zilelor oraºului
Tãlmaciu”.
Îi felicitãm ºi le urãm succes ºi în
perioada urmãtoare.

rosu galben albastru negru

Lucrãrile de modernizare a Cãminului Cultural din Racoviþa au intrat în faza finalã de execuþie.
Primarul comunei, Simion Olariu, ne-a informat cã mai sunt de efectuat doar câteva lucrãri de mai
micã importanþã ºi unele mici finisaje, astfel cã, în doar câteva sãptãmâni, obiectivul va fi inaugurat
în cadrul unui eveniment special.
În ultimele sãptãmâni, Cãminul Cultural din Racoviþa a fost supus unui amplu proces de
modernizare, aici fiind efectuate lucrãri complexe. S-a schimbat complet acoperiºul obiectivului,
au fost executate terase, s-au refãcut zugrãvelile exterioare ºi interioare, s-a montat o instalaþie
de aer condiþionat, a fost refãcut tavanul, s-au montat noi lãmpi pentru iluminat ºi s-a schimbat
(parþial) instalaþia electricã. De asemenea, lucrãri ample au fost efectuate ºi la bucãtãrie.
La finalizarea tuturor lucrãrilor, Cãminul Cultural din Racoviþa va fi, cu siguranþã, unul dintre
cele mai moderne aºezãminte de acest fel din judeþ.
Lucrãrile au fost finanþate din bugetul local al comunei Racoviþa ºi din bugetul Consiliului
Judeþean Sibiu.
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APIA elibereazã adeverinþe pentru beneficiarii
Schemei de Platã Unicã pe Suprafaþã
Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie
pentru Agriculturã (APIA)
informeazã cã, începând cu data
de 06.08.2014, va elibera
adeverinþe pentru beneficiarii
Schemei de Platã Unicã pe
Suprafaþã – Campania 2014,
care intenþioneazã sã acceseze
credite pentru finanþarea
activitãþilor curente de la Bãncile
care au încheiat Convenþii cu
Agenþia.
Fondul de Garantare a
Creditului Rural IFN – SA ºi
Fondul Naþional de Garantare a
Creditului pentru Întreprinderi Mici
ºi Mijlocii garanteazã creditele
acordate de bãnci fermierilor, în
cadrul acestui tip de convenþie.

Toate convenþiile încheiate
între Agenþia de Plãþi ºi
Intervenþie pentru Agriculturã,
Bancã ºi Fondul de Garantare
vor fi postate pe site-ul APIA la
adresa www.apia.org.ro.
Potrivit convenþiilor, la
solicitarea scrisã a fermierului,
centrul judeþean/local APIA unde
acesta a depus cererea în
Campania SAPS 2014 va elibera
o Adeverinþã prin care confirmã
faptul cã Beneficiarul a depus
cererea de platã pentru Schema
de Platã Unicã pe Suprafaþã
(SAPS) pentru anul 2014 ºi cã
au fost finalizate controalele ºi
verificãrile administrative asupra
Cererii de Platã a Beneficiarului,

pânã la data emiterii Adeverinþei,
conform reglementãrilor în
vigoare.
Pot beneficia de aceastã
adeverinþã fermierii selectaþi la
controlul pe teren (clasic sau
teledetecþie) numai dupã
finalizarea acestor controale.
De asemenea, în adeverinþã
se va menþiona suprafaþa
determinatã pentru platã în cadrul
schemei SAPS ºi faptul cã
beneficiarul nu face obiectul
excluderilor de la platã la data
emiterii acesteia, precum ºi cã
îndeplineºte condiþiile generale
pentru acordarea sumelor
cuvenite, în conformitate cu
legislaþia în vigoare.

Valoarea creditului va fi de
pânã la 90% din suma cuvenitã
aferentã SAPS, respectiv 120
euro/ha, denominatã în lei astfel:
a) pentru creditele acordate
de Banca Creditoare pânã la
data de 29.09.2014 inclusiv, la
cursul leu/euro comunicat de
Banca Centralã Europeanã la
data solicitãrii creditului;
b) pentru creditele acordate
de Banca Creditoare începând
cu data de 30.09.2014 inclusiv,
la cursul leu/euro comunicat de
Banca Centralã Europeanã din
data de 30.09.2014.
Cursul leu/euro comunicat de
Banca Centralã Europeanã
poate fi descãrcat de la adresa

http://ecb.int/stats/exchange/
eurofxref/html/index.en.html.
În conformitate cu prevederile
Ordinului ministrului agriculturii ºi
dezvoltãrii rurale nr. 703/
23.07.2013 privind aprobarea
condi\iilor în care se vor încheia
Conven\iile dintre institu\iile financiare bancare `i nebancare `i
Agen\ia de Plã\i `i Interven\ie pentru Agriculturã, în vederea finan\ãrii
de cãtre acestea a activitã\ilor
curente ale beneficiarilor plã\ilor
derulate prin Agen\ia de Plã\i `i
Interven\ie pentru Agriculturã,
Banca trebuie sa respecte nivelurile costurilor aferente acordãrii
creditelor pentru beneficiarii plã\ilor
directe, astfel încât dobânda finalã

aplicatã beneficiarului nu poate
depã`i RON – ROBOR 6M + maxim
4% (APIA) `i RON - ROBOR 6M +
maxim 4,5% (AFIR), iar comisioanele
aferente creditului sã fie în limita
de 1%.
Totodatã, potrivit aceluiaºi act
normativ, Banca trebuie sã facã
dovada ca în perioada 2008 2012 a acordat credite beneficiarilor
axei I - Cre`terea competitivitã\ii
sectoarelor agricol `i forestier,
axei III - Calitatea vie\ii în zonele
rurale `i diversificarea economiei
rurale `i axei IV Leader din Programul Naþional de Dezvolare
Ruralã 2007 - 2013.
SERVICIUL RELAÞII CU
PUBLICUL ªI COMUNICARE

Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie
pentru Agriculturã (APIA) informeazã cã în aceastã perioadã se
desfãºoarã controlul / supracontrolul la faþa locului, în
exploataþiile de bovine, ovine ºi
caprine, pentru care au fost
depuse cereri de solicitare a
ajutoarelor naþionale tranzitorii
(ANT) în sectorul zootehnic
pentru speciile ovine / caprine ºi
a ajutoarelor specifice pentru
producãtorii de lapte ºi de carne
de vitã ºi producãtorii de lapte ºi

de carne de ovine / caprine din
zonele defavorizate, în anul
2014.
În cadrul controlului la faþa
locului echipele de control APIA
verificã urmãtoarele elemente:
a) existenþa efectivã a
animalelor în exploataþie, inclusiv
a celor care nu fac obiectul cererii
depuse;
b) respectarea pentru animalele gãsite la faþa locului, a
celor 4 elemente ale sistemului
de identificare (crotalii aplicate,

paºapoarte în original, înregistratea în Registrul Naþional al
Exploataþiilor – conform
extrasului din ziua/preziua
controlului, registrul individual al
exploataþiei, completat la zi);
c) existenþa documentelor
justificative a altor evenimente
(pierdere crotalii, forþã majorã,
circumstan\e naturale);
d) existenþa documentelor
justificative pentru ieºirea din
exploataþie, dupã caz.
Reamintim crescãtorilor de

animale cã au obligaþia de a
menþine în exploataþie animalele
pentru care s-a solicitat ajutorul
specific, chiar dacã au fost
controlaþi, astfel:
- ajutoarelor naþionale
tranzitorii în sectorul zootehnic
pentru speciile ovine/caprine –
90 de zile de la data limitã a
depunerii cererii (20 iunie 2014)
respectiv 18.09.2014 inclusiv;
- ajutoarelor specifice pentru
producãtorii de lapte ºi de carne
de ovine/caprine din zonele
defavorizate – 100 de zile de la
data limitã a depunerii cererii (20
iunie 2014) respectiv 28.09.2014
inclusiv;

- ajutoarelor specifice pentru
producãtorii de lapte ºi de carne
de vitã din zonele defavorizate –
6 luni de la data limitã a depunerii
cererii (20 iunie 2014) respectiv
21.12.2014 inclusiv.
Animalele gãsite la control fãrã
numere de identificare (crotalii),
incorect identificate `i cele care
nu sunt gãsite, în urma
controlului administrativ, în
exploataþie la datele obligatorii de
retenþie mai sus specificate sunt
animale nedeterminate, care
genereazã penalitaþi sau
excluderi de la platã, dupã caz.
În cazul în care solicitantul
refuzã sau restricþioneazã accesul

în exploataþie a reprezentanþilor
APIA, pentru efectuarea
controlului la faþa locului, cererea
prin care s-a solicitat primã pe
cap de animal devine neeligibilã.
Precizãm cã 28 septembrie
2014 este termenul limitã pânã la
care echipele APIA pot efectua
controlul la faþa locului, în
exploataþiile de ovine ºi caprine,
`i 21 decembrie 2014 este
termenul limitã pânã la care
echipele APIA pot efectua
controlul la faþa locului, în
exploataþiile de bovine.
SERVICIUL RELAÞII CU
PUBLICUL ªI
COMUNICARE

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 email deracovita.jurnalul@facebook.com, sau la
jurnalulderacovita@gmail.com.
Nu uitaþi sã vã semnaþi cu numele ºi adresa corectã!

rosu galben albastru negru

Controale de la APIA
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Andreea Scorobeþ – printre cei mai buni
mici meºteri tradiþionali din România
Comuna Racoviþa ºi ªcoala Gimnazialã Racoviþa au fost reprezentate cu
cinste ºi la cea de-a XIX-a ediþie a Olimpiadei”Meºteºuguri Artistice
T radiþionale” (faza naþionalã), desfãºuratã în perioada 6 - 1111 august 2014,
la Complexul Naþional Muzeal Astra din Sibiu.
astfel, printre cei mai talentaþi mici
meºteri tradiþionali din întreaga þarã.
Adolescenta din Racoviþa a început sã
picteze icoane în timpul claselor primare,
la cercul de picturã din ºcoalã. A obþinut
primele premii importante pentru
icoanele pe sticlã dar, de ceva timp, s-a
concentrat în mod deosebit pe pictarea

icoanelor pe lemn.
Andreea Scorobeþ a fost, pânã în
aceastã varã, elevã a ªcolii Gimnaziale
Racoviþa. De curând, ea a fost admisã
în clasa a IX-a la Colegiul Economic
„George Bariþiu” din Sibiu.
Felicitãri ºi la cât mai multe realizãri în
continuare!

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

SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUAÞII DE URGENÞÃ AL COMUNEI RACOVIÞA VÃ INFORMEAZÃ

Reguli de comportament în caz de furtunã
Dacã pânã acum câtiva ani, tornadele, incendiile,
secetele si inundatiile erau considerate fenomene
extreme, dezastrele naturale care s-au produs în
toatã lumea în ultima perioadã sunt semne
îngrijorãtoare ale schimbãrii climatice.
Specialistii spun cã dezlãntuirile meteorologice
extreme vor deveni ceva normal în viitor. Clima a
intrat într-un montagne-russe, cu perioade din ce
în ce mai prelungite de comportament extrem, pe
zone din ce în ce mai mari.
Ultimii ani au adus si în România fenomene meteo
extreme, de la tornade la ploi torentiale cu
acumularea unor cantitãti-record de apã în numai
câteva minute.
Vã prezentãm câteva reguli simple de protectie
individualã fatã de furtuni:

timpul unei furtuni, ar putea cãdea si provoca
victime ori pagube materiale.
- Nu uitati regula de salvare 30/30: adãpostitivã în interiorul unei clãdiri dacã, dupã ce ati vãzut
un fulger nu reusiti sã numãrati pânã la 30 înainte
de a auzi un tunet. Rãmâneti în interiorul clãdirii
încã 30 minute dupã ce ati auzit ultimul tunet.

RESPECT
A TI URMÃT OARELE
RESPECTA
REGULI ÎNCAZUL ÎN CARE
ESTE IMINENTÃ O
FURTUNÃ:

- Evitati dusurile ori sãlile de baie. Conductele
fixe ale instalatiilor pot conduce electricitate.
- Utilizati telefoanele cu fir doar în situatii de
urgentã. Telefoanele fãrã fir ori mobilele sunt sigure
în utilizare.
- Deconectati aparatele si alte echipamente
electrice precum computerele si aparatele de aer
conditionat. Acestea pot fi defectate ca urmare a
descãrcãrilor electrice atmosferice.

ÎN TIMPUL UNEI FURTUNI:

- Atunci când simtiti cã pãrul vi se ridicã, este un
indiciu cã existã pericolul unui fulger.
- Asezati-vã ghemuit la pãmânt. Puneti-vã
- Întrerupeti orice activitãti în aer liber.
mâinile pe urechi si cap, iar capul între genunchi.
- Intrati în casã, într-o constructie ori într-un
- Reduceti contactul cu pãmântul încercând sã
autoturism.
deveniti o tintã cât mai micã.
ÎNAINTE DE PRODUCEREA
- Desi s-ar putea sã fiti rãnit în cazul în care
- Nu vã întindeti pe pãmânt.
trãsnetul loveste masina sunteti mult mai protejat
- Evitati: obiectele înalte, precum un copac înalt
UNEI FURTUNI:
în interiorul vehiculului decât în exterior.
izolat în arie deschisã,câmpuri, plaje sau o
- Îndepãrtati copacii ori ramurile uscate, care pe
- Închideti ferestrele si usile.
ambarcatiune pe apã, orice obiecte metalice

precum utilaje agricole, echipamente de fermã,
motociclete, biciclete, etc.
- Dacã vã aflati în pãdure, cãutati adãpost într-o
zonã cu copaci mai putin înalti.
- Dacã sunteti într-o zonã deschisã, mergeti spre
o zonã joasã precum o vale.
- Dacã sunteti pe un lac, ajungeti la mal de
urgentã si adãpostiti-vã imediat

DUPÃ FURTUNÃ:
Dupã o furtunã, în situatia identificãrii unei victime
lovite de trãsnet, verificati urmãtoarele:
- Respiratia: dacã nu mai respirã, începeti
resuscitarea prin metoda gurã la gurã.
- Puls: dacã victima are puls si respirã, cãutati
alte vãtãmãri posibile.
- Posibile arsuri, vãtãmãri ale sistemului nervos,
oase rupte si pierderi de auz sau de vedere.
- Dacã este nevoie de asistentã medicalã sunati
cât mai repede posibil la “112”.
www.informarepreventiva.ro

rosu galben albastru negru

Datoritã talentului, priceperii, pasiunii
ºi efortului deosebit, eleva Andreea
Scorobeþ din Racoviþa (pregãtitã de
prof. Anca Georgeta Bucur) a reuºit sã
impresioneze juriul deosebit de
competent al olimpiadei ºi a primit un
binemeritat premiu întâi la secþiunea
„Icoane pictate pe lemn”, situându-se
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O delegaþie a Asociaþiei
Grupul de Acþiune Localã „Þara
Oltului” va efectua, în perioada
11 – 17 septembrie, o deplasare
în Franþa (Ploeuc sur Lie).
Scopul principal al acestei vizite
îl constituie participarea la cea
de-a XV-a ediþie a „Sãrbãtorii
Cartofului” (13 – 14 septembrie),
un festival naþional organizat o
datã le trei ani în comuna
bretonã.
Cu acest prilej, grupul de

sibieni ºi vâlceni (format din
reprezentanþi ai comunelor
membre în GAL „Þara Oltului” dar
ºi alþi invitaþi) va participa ºi la o
serie de activitãþi diverse:
ceremonie dedicatã împlinirii a
100 de ani de la debutul
Primului Rãzboi Mondial,
activitãþi sportive, vizite în
teritoriul Bretaniei, întâlniri cu
oficialitãþi locale, întâlniri cu
fermieri ºi agricultori din regiune,
schimburi de experienþã în

domeniul gastronomic etc.
„Sãrbãîtoarea Cartofului” din
acest an va cuprinde o serie de
activitãþi (concerte, expoziþii cu
vânzare, parade, concursuri ºi
demonstraþii gastronomice,
diverse spectacole de animaþie),
toate acestea având ca temã
principalã cartoful.
Un punct important în
programul pregãtit de gazde
pentru delegaþia Þãrii Oltului
este „Seara Româneascã”, ce

Echipa de fotbal A.S. INTER
RACOVIÞA debuteazã în liga a IV-a
Dupã doar un an de la
înfiinþare ºi înscrierea într-o
competiþie oficialã, echipa de
fotbal A.S. INTER RACOVIÞA
a reuºit sã facã pasul într-un
eºalon superior, Liga a IV-a. În
acelaºi timp, s-a schimbat ºi
responsabilul echipei, noul
manager
fiind
Vasile
Comãnean.
Debutul competiþional în aceastã nouã competiþie (Etapa 1) este
programat pentru duminicã, 31
august 2014, ora 11, în
compania echipei FC Tãlmaciu.
În continuare, programul
echipei pentru luna septembrie
este urmãtorul: Etapa a II-a, 6
septembrie 2014, ora 11, AS
Universitatea – A.S. INTER
RACOVIÞA; Etapa a III-a, 13
septembrie 2014, ora 11, A.S.
INTER
RACOVIÞA
–
Prograseul Terezian; Etapa a IVa, 20 septembrie, ora 11, A.S.
INTER RACOVIÞA – Unirea
Ocna Sibiului; Etapa a V-a, 27
septembrie 2014, ora 11, ASA –

A.S. INTER RACOVIÞA.
Începând cu acest sezon, pe
lângã echipa de seniori, A.S.
INTER RACOVIÞA va avea ºi o
echipã de juniori, ce va fi înscrisã
în competiþia oficialã. Meciurile
echipei de juniori se vor
desfãºura în aceeaºi zi cu
meciurile echipei mari, în
deschidere (cu douã ore mai

devreme).
La fel ca ºi în sezonul
competiþional trecut, meciurile
de acasã ale echipei A.S. INTER
RACOVIÞA se vor desfãºura pe
stadionul din Mârºa.
Dorin succes celor douã
echipe, sã practice un fotbal
frumos ºi sã aibã parte de cât
mai mulþi ºi statornici spectatori
.

se va desfãºura duminicã, 14
septembrie, în cadrul festivalului. La acþiune vor participa
aproximativ 300 de persoane
(oficialitãþi locale, invitaþi,
organizatori, gazde, voluntari ai
festivalului, diverºi alþi invitaþi),
ce vor servi mâncare româneascã, pregãtitã de Florin
Lãzãrici (Pensiunea „Curtea
Porumbãceanã”), unul dintre
membrii delegaþiei româneºti.
La programul artistic din

cadrul festivalului va participa
ºi o parte a Ansamblului Folcloric
„Valea Moaºei” din Sebeºu de
Sus, tinerii sibieni având
onoranta ºi deosebit de
importanta misiune de a duce
frumuseþea jocului popular ºi a
costumului tradiþional din
aceastã zonã pe meleaguri
franceze, de a ajunge la inimile
prietenilor bretoni.
Pe lângã delegaþia din
România, la ediþia din acest an

a „Sãrbãtorii Cartofului” vor
participa grupuri din Reunion
(insulã situatã în Oceanul
Indian, în sudul Africii, parte
integrantã a Franþei), Polonia
ºi Guadalupe (un arhipelag în
partea esticã a Caraibelor,
parte integrantã a Franþei `i a
Uniunii Europene).
Asociaþia Grupul de Acþiune
Localã „Þara Oltului” a fost
reprezentatã ºi la ediþia trecutã
a festivalului din Ploeuc sur Lie.

Maria Sîrbu - noul secretar
al comunei
De puþin timp, comuna
Racoviþa are un nou secretar,
în persoana doamnei Maria
Sîrbu.
Aceasta a câºtigat prin
concurs postul rãmas vacant
dupã ce fostul secretar al
comunei, Virginia Pavel, s-a
transferat la Consiliul Local al
oraºului Avrig.
Maria Sârbu are 36 de ani,
locuieºte în Racoviþa ºi a
absolvit Facultatea de Drept
„Simion Bãrnuþiu” din cadrul
Universitãþii „Lucian Blaga”
Sibiu, specializarea „Administraþie publicã”. În anul
2011, tot la facultatea din Sibiu
ºi-a finalizat studiile de Master,
Specializarea „Administraþie
publicã europeanã”.
Noul secretar al comunei
Racoviþa ºi-a preluat atribuþiile
în data de 15 iulie.

rosu galben albastru negru

„Þara Oltului” va reprezenta
România la „Sãrbãtoarea
Cartofului” (Ploeuc sur Lie- Franþa)

