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“Valea Moaºei” a
împlinit doi ani

Au fost alãturi de cei din Sebeºu
de Sus la aceastã frumoasã
manifestare aniversarã ,Simion
Olariu ºi Claudiu Trifu, primarul,
respectiv viceprimarul comunei
Racoviþa, mai mulþi consilieri locali,
precum ºi alþi invitaþi.
Spectacolul aniversar a fost
deschis de ansamblul sãrbãtorit,
ce a prezentat publicului o suitã de
dansuri din Mãrginimea Sibiului.
În continuare, pe scenã au urcat
solista Paula Medrea (Ansamblul
Folcloric „Ardealul” Sibiu), ce a
susþinut un recital compus din
câteva cântece deosebit de
frumoase, ºi Ansamblul Folcloric
„Doruleþ” (Racoviþa), cu suite
folclorice din zonã. Cele douã pãrþi
ale recitalului suþinut de copiii de la
„Doruleþ” au fost „întrerupte” de
evoluþiile solistelor vocale Valentina
Fogoroº ºi Camelia Olariu.
Ansamblul Folcloric „Valea
Moaºei” a mai revenit de douã ori
pe scenã, publicul prezent având

astfel posibilitatea de a viziona ºi
frumoase jocuri din Banat ºi Valea
Hârtibaciului. (Impresionante au
fost ºi costumele purtate de
dansatori, acestea fiind „asortate”
cu fiecare zonã folcloricã reprezentatã.) De asemenea, solistul
vocal Ioan Totan, precum ºi soliºtii
instrumentiºti Ilie Iordache ºi Liviu
Manea au oferit publicului reprize
muzicale deosebit de apreciate ºi
aplaudate.
La finalul evenimentului, primarul
comunei Racoviþa, Simion Olariu a
felicitat membrii ansamblului
gazdã pentru prestaþie, a adresat
frumoase urãri componenþilor ºi
coordonatorilor acestuia. De
asemenea, edilul ºef din Racoviþa
s-a folosit de acest moment pentru
a face câteva comunicãri
importante cãtre cetãþenii satului.
Ansamblul Folcloric „Valea
Moaºei” din Sebeºu de Sus a fost
înfiinþat în anul 2013, de tineri ai
satului, sub coordonarea local-
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Aniversarea celor doi ani de existenþã a
Ansamblului Folcloric „Valea Moaºei” din Sebeºu
de Sus, a fost motiv de sãrbãtoare pentru întreg
satul de la poalele Masivului Suru. Duminicã, 30
august, imediat ce slujba de la biserica ortodoxã
s-a încheiat, locuitorii satului, cu mic cu mare, s-au
deplasat la Cãminul Cultural pentru a asista la
Spectacolul Folcloric Extraordinar „Valea Moaºei”,
pentru a-ºi admira ºi aplauda tinerii consãteni din
ansamblul cu acelaºi nume ºi pentru a evalua
singuri parcursul acestei structuri culturale de la
momentul înfiinþãrii ºi pânã acum, la ceas
aniversar.

nicului Ioan Stoia. Actualul coregraf
al grupãrii este Ilie Iordache.
În cei doi ani de activitate,
ansamblul a reuºit sã deprindã
tainele dansului popular din mai

multe zone folclorice ale þãrii,
„bifând” deja numeroase participãri
la festivaluri ºi spectacole din judeþ
ºi din þarã. Ansamblul din Sebeºu
de Sus are deja ºi o filmare pentru

un post naþional de televiziune,
precum ºi o participare la un
festival internaþional (Sãrbãtoarea
Cartofului, Pleouc sur Lie – Franþa,
2014).

30 septembrie este termenul limitã de platã pentru impozitele ºi taxele locale
Primãria comunei Racoviþa aduce la cunoºtinþa contribuabililor la bugetul local, ce au ales sã-ºi achite impozitele ºi taxele locale aferente
anului 2015 în douã tranºe, cã se apropie cel de-al doilea termen limitã de platã.
Astfel, cei ce doresc sã-ºi achite obligaþiile financiare cãtre bugetul comunei fãrã a plãti majorãri de întârziere, trebuie sã se prezinte la casieria
Primãriei Racoviþa pânã la data de 30 septembrie, inclusiv, cu diferenþa de platã.

ANUNÞ IMPORT
ANT
IMPORTANT
În conformitate cu prevederile art. 10 din Ordonanþa Guvernului nr. 21/2002 privind
gospodãrirea localitãþilor, fiecare cetãþean are urmãtoarele obligaþii:
- menþinerea curãþeniei pe trotuare ºi pe partea carosabilã, pe porþiunea din dreptul
gospodãriei;
- pãstrarea curãþeniei pe arterele de circulaþie;
- respectarea mãsurilor stabilite de consiliile locale pentru curãþenia în localitãþi ºi în
afara acestora (pe câmp);
- depozitarea reziduurilor menajere ºi a gunoaielor numai în locurile special amenajate
de autoritãþi;
- curãþarea rigolelor ºi ºanþurilor pentru scurgerea apelor pluviale din faþa proprietãþii;
- curãþarea albiei vãii din faþa proprietãþii (Valea Lupului, Valea Moaºei).
Vã mulþumim de înþelegere ºi vã rugãm sã pãstraþi curãþenia.
Primar, Simion Olariu

Nu ocupaþi domeniul
public!
Primãria comunei Racoviþa avertizeazã cetãþenii cã este interzisã depozitarea pe
domeniul public a materialelor de construcþii, utilajelor agricole ºi a altor tipuri de materiale
sau mãrfuri.
Astfel, în conformitate cu OG nr. 2/12.07.2001 privind regimul juridic al contravenþiilor,
Consiliul Local al comunei Racoviþa a adoptat hotãrârea nr. 52/2008, prin care s-au
stabilit mãsurile ce pot fi luate împotriva cetãþenilor ce nu respectã reglementãrile cu
privire la depozitarea pe domeniul public. Ca urmare, informãm cetãþenii care încalcã
reglementãrile cã se pot aplica sancþiuni, din douã în douã sãptãmâni, dupã cum
urmeazã: avertisment scris, 25 lei, 50 lei, 250 lei.
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DISPOZIÞIA nr. 168
privind convocarea ºedinþei ordinare din data de
30 septembrie 2015
Olariu Simion, primarul comunei Racoviþa - Judeþul Sibiu,
În temeiul art. 39 alin. 2, ºi a art. 115 alin. l lit. a , din Legea nr. 2l5/200l privind administraþia
publicã localã, republicatã.
DISPUN:
Art. l. Se convoacã ºedinþa ordinarã a Consiliului Local Racoviþa, în data de 30 septembrie
2015, ora 16:30, la sediul Primãriei Racoviþa, cu urmãtoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotãrâre privind aprobarea "Regulamentului de instituire ºi administrare a
taxei speciale de salubrizare în judeþul Sibiu"
Iniþiator: Olariu Simion – primar;
2. Proiect de hotãrâre privind aprobarea realizãrii investiþiei "Sursã temporarã de apã
nepotabilã în localitatea Sebeºu de Sus, comuna Racoviþa"
Iniþiator: Olariu Simion – primar;
3. Proiect de hotãrâre privind stabilirea taxelor pentru eliberarea atestatului de producãtor
ºi a carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol
Iniþiator: Olariu Simion – primar.
Emisã la Racoviþa, în data de 23 septembrie 2015.
PRIMAR,
OLARIU SIMION
AVIZAT, Secretar
HULPUª MARIUS GHEORGHE

DGASPC Sibiu recruteazã asistenþi
maternali profesioniºti
non-discriminatorie indiferent
de vârsta copilului, apartenenþa
etnicã, religie, stare de
sãnãtate;
- Sã fie dispusã ºi sã aibã
capacitatea sã primeascã copil/
copii în plasament în regim de
urgenþã, cu vârste cuprinse între
0 ºi 3 ani, având in vedere
situaþia de risc.
Mai multe informaþii referitoare la condiþiile de atestare
ca asistent maternal profesionist pot fi gãsite pe site-ul
DGASPC Sibiu- www.dasib.ro
NU POATE FI ASISTENT
MATERNAL PROFESIONIST:
- persoana care a suferit o
condamnare prin hotãrâre
judecãtoreascã, rãmasã definitivã pentru sãvârºirea unei
infracþiuni care ar face-o
incompatibilã cu profesia de
asistent maternal profesionist;
- pãrintele decãzut din
drepturile pãrinteºti sau cãruia
i-au fost interzise sau limitate
drepturile pãrinteºti prin
hotãrâre judecãtoreascã rãmasã definitivã ºi irevocabilã;
- persoana care suferã de boli
cronice psihice sau boli cronice
transmisibile;
- persoana care are proprii
copii daþi în plasament.
Facilitãþile financiare acordate
pentru creºterea ºi îngrijirea
copilului în asistenþã maternalã
sunt:

• salariul asistentului maternal este de 975 de lei, la care
se adaugã sporul de vechime;
• spor de 15% pentru al II- lea
copil dat în plasament;
• spor de 25% pentru plasamentul unui copil cu dizabilitãþi;
• alocaþia lunarã de plasament
în cuantum de 600 lei/copil, iar
dacã copilul este încadrat în
grad de handicap, beneficiazã
de alocaþie lunarã de plasament majoratã cu 50%,
respectiv 900 lei;
• alocaþia de stat pentru copil:
pentru copilul cu vârsta pânã la
2 ani- 200 lei/lunã;
pentru copilul peste 2 ani 42 lei/lunã;
pentru copilul cu dizabilitãþi –
84 lei/lunã.
Asistentul maternal profesionist (AMP) este persoana
fizicã, atestatã, care asigurã prin
activitatea pe care o desfãºoarã
la domiciliul sãu creºterea,
îngrijirea ºi educarea, necesare
dezvoltãrii armonioase a copiilor
primiþi în plasament.
La sfârºitul anului 2013 erau
înregistraþi în evidenþele
DGASPC Sibiu 174 de asistenþi
maternali care aveau în plasament 352 copii.În prezent,
sunt angajaþi 165 de asistenþi
maternali profesioniºti care au
în plasament 318 copii. În anul
2014 s-au angajat 8 asistenþi
maternali profesioniºti.

Registre agricole noi
Responsabilii compartimentului Registru Agricol din cadrul Primãriei
comunei Racoviþa ne-au informat cã este în plinã desfãºurare
operaþiunea de completare a noilor registre agricole, pentru perioada
2015 – 2019.
Pentru o cât mai eficientã activitate, proprietarii de animale ºi imobile
(terenuri ºi construcþii) din Racoviþa ºi Sebeºu de Sus, sunt rugaþi sã se
prezinte la Primãria Racoviþa - Registrul Agricol, în scopul actualizãrii
acestor date.
Primãria comunei Racoviþa

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!

Informare de presã
Agenþia de Plãþi ºi
Intervenþie pentru Agriculturã (APIA) informeazã
cã elibereazã adeverinþe
pentru beneficiarii Mãsurii
215 – Plãþi privind
bunãstarea animalelor –
pachet a – porcine,
sesiunea III de depunere anul II de angajament 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 încheiate, la solicitarea scrisã a fermierului, APIA va elibera
adeverinþe pentru beneficiarii Mãsurii 215 – Plãþi privind bunãstarea animalelor –
pachet a – porcine, sesiunea III de depunere - anul II de angajament, prin care confirmã
faptul cã solicitantul a depus, în perioada 20 mai - 30 iunie 2015, cerere de platã pentru
mãsura specificatã. Suma înscrisã în adeverinþã reprezintã 30% din valoarea sumei
solicitate în cererea de platã an II de angajament, sesiunea III de depunere.
În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii ºi dezvoltãrii rurale nr.
703/23.07.2013 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 de cãtre acestea a activitãþilor curente ale beneficiarilor
plãþilor derulate prin Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie pentru Agriculturã, Banca trebuie sa
respecte nivelurile costurilor aferente acordãrii creditelor pentru beneficiarii plãþilor directe,
astfel încât dobânda finalã aplicatã beneficiarului nu poate depãºi ROBOR 6M + 4%, iar
comisioanele aferente creditului sã fie în limita de 1%.
SERVICIUL RELAÞII CU PUBLICUL ªI COMUNICARE


Propunerea dumneavoastr[ pentru
dezvoltarea comunei
Publicaþia „Jurnalul de Racoviþa” doreºte sã vinã în sprijinul cetãþenilor cu informaþii locale de
interes, dar, în acelaºi timp, îºi propune sã fie un fel de „punte” întinsã între ei ºi conducerea comunei.
Ca urmare, orice orice locuitor al comunei, indiferent dacã are domiciliul în Racoviþa sau în Sebeºu
de Sus, poate veni cu propuneri concrete pentru dezvoltarea comunei, de care Primãria ºi Consiliul
Local trebuie sã þinã cont când va veni vorba de stabilirea prioritãþilor. Doriþi ca o stradã sã fie
asfaltatã sau reparatã, zonele verzi sau locurile de joacã pentru copii sã fie mai bine îngrijite etc?
Ne puteþi transmite nouã care ar trebui sã fie principala investiþie pentru comunã! Pentru moment,
cei care iºi doresc sã ne contacteze ºi sã ne transmitã gândurile lor o pot face prin e mail, pe
gmail.com
adresa jurnalulderacovita
jurnalulderacovita@gmail.com
gmail.com. Vã rugãm ca mesajele trimise sã fie însoþite de numele,
prenumele ºi adresa semnatarului.

NUME:

Prenume:

Str.
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Direcþia Generalã de Asistenþã Socialã ºi Protecþia
Copilului Sibiu a început
recutarea pentru meseria de
asistent maternal profesionist.
Persoanele interesate sunt
aºteptate sã se prezinte la
sediul Direcþiei Generale de
Asistenþã Socialã ºi Protecþia
Copilului Sibiu (Sibiu, str.
Mitropoliei, nr.2) sau la Serviciul
Management de caz pentru
Asistenþã
Maternalã
(tel.0269.23.20.66 int.43) pentru
a primi toate informaþiile necesare ºi a fi consiliate de specialiºtii serviciului. Pentru a
deveni asistent maternal profesionist trebuie þinut cont de
câteva condiþii:
- Sã aibã capacitate deplinã
de exerciþiu;
- Sã aibã domiciliul în judeþul
Sibiu ºi sã aibã acces la servicii
medicale ºi servicii educative;
- Prin comportamentul sãu în
societate, starea sãnãtãþii ºi
profilul psihologic, sã prezinte
garanþii pentru îndeplinirea
corectã a obligaþiilor care revin
unui pãrinte, referitoare la
creºterea, îngrijirea ºi educarea
copiilor sãi;
- Sã aibã în folosinþã o locuinþã
care acoperã necesitãþile de
preparare a hranei, igienã, educaþie ºi odihnã ale utilizatorilor sãi;
- Sã aibã minimum 10 clase;
- Sã manifeste o atitudine
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Ser
viciul P
ublic Comunitar Local de Evidenþã
Serviciul
Public
aP
ersoanelor Tãlmaciu vã informeazã
Persoanelor
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
persoanelor- Consilier, Elena- Delia Stancu

Serviciul Voluntar pentru Situaþii de Urgenþã al comunei Racoviþa vã informeazã

Mãsuri de prevenire a incendiilor pentru perioada
sezonului rece la gospodãriile populaþiei
genereazã cel mai frecvent
incendii;
- la trecerea prin planºee,
zidãria coºului se va îngroºa
cu un strat de 25 cm,
lãsându-se un spaþiu de 20
cm între aceastã zidãrie ºi
elementele combustibile ale
planºeului;
- distanþa dintre faþa exterioarã a coºurilor ºi elementele combustibile ale
acoperiºului nu trebuie sã fie
mai micã de 10 cm;
- montarea pe pardosealã,
în faþa uºii de alimentare cu
combustibil, a unei bucãþi de
tablã cu dimensiuni de 0,50
× 0,70 m;
- nu se vor introduce în
sobe lemne cu lungimea mai
mare decât focarul, nu se va
lãsa uºa de la focar deschisã
ºi nu vor fi supraîncãlzite
sobele;
- sobele de metal se vor
amplasa la distanþã de
minim 1 metru faþã de pereþii
din lemn sau alte materiale
ce se pot aprinde uºor; daca
pereþii din lemn sunt izolaþi,
distanþa poate fi de 70 cm.
Izolarea se face prin cãptuºirea peretelui cu cãrãmizi
aºezate pe muchie, pe o

suprafaþã care sã depãºeaºcã cu 50 cm dimensiunile sobei, pe verticalã ºi
orizontalã;
- sobele din metal nu se
vor aºeza direct pe pardoseala combustibilã; dacã
înãlþimea picioarelor de la
sobã depãºeºte 25 cm, ele
vor fi aºezate pe un postament de cãrãmidã. Postamentul trebuie sã depãºeascã perimetrul sobei;
- folosirea sobelor cu uºi
defecte este interzisã;
- nu este permis a se
aprinde focul cu benzinã sau
alte lichide inflamabile, ori sã
se ardã lemne lungi, care nu
permit închiderea uºii;
- nu este permis sã se
aºeze, la mai puþin de 1 m
faþã de sobele metalice, la
uscat, haine, rufe sau alte
obiecte casnice care se pot
aprinde;
- focul în sobe nu trebuie
lãsat fãrã supraveghere sau
în grija copiilor;
- se va urmãri ca sobele sã
nu se încãlzeascã peste
mãsurã, deoarece pot aprinde obiectele combustibile
din jur;
- coºurile se prelungesc

O nouã echipã de fotbal la Racoviþa
Începând cu sezonul competiþional 2015 – 2016, comuna Racoviþa este reprezentatã în
Liga a V-a, seria a II-a Sibiu, de echipa AS Viitorul Racoviþa.
În primele douã etape ale campionatului, echipa comunei a obþinut urmãtoarele rezultate:
- etapa 1, 13 septembrie 2015, Bucegi Veºtem - AS Viitorul Racoviþa, 2 – 0;
- etapa 2, 20 septembrie 2015, AS Viitorul Racoviþa - AS Chirpãr, 2 – 3.
În urma acestor rezultate, echipa AS Viitorul Racoviþa se aflã pe locul 7 al clasamentului,
fãrã niciun punct.
Urmãtoarele etape:
- etapa 3, 26 septembrie 2015, ora 17, A.S. Turnu Roºu - AS Viitorul Racoviþa;
- etapa 4, 04 octombrie 2015, ora 11, AS Viitorul Racoviþa - A.S. Sion Sibiu;
- etapa 5, 11 octombrie 2015, ora 11, Lyons.Club Vurpãr - AS Viitorul Racoviþa;
- etapa 6, 18 octombrie 2015, ora 11, AS Viitorul Racoviþa - Corsav Veºtem;
- etapa 7, 25 octombrie 2015, ora 11, A.S. Arpaºu - AS Viitorul Racoviþa.
Meciurile de „acasã” ale ecipei AS Viitorul Racoviþa se disputã pe terenul de sport al
comunei.

Meci amical în compania echipei din Veºtem

Joi, 3 septembrie 2015, de la ora 18, AS Viitorul Racoviþa a desfãºurat un meci de pregãtire
în compania formaþiei Bucegi Veºtem (locul 2 în ediþia trecutã de campionat). Bãieþii de la
Viitorul Racoviþa s-au impus pe terenul din Veºtem cu scorul de 4 -0. Au marcat Cãtãlin
Gabor (min. 30 ºi 70) ºi Iancu Darius (min 60 ºi 82).

Primul meci în Cupa României

În data de 6 septembrie 2015, AS Viitorul Racoviþa a întâlnit pe teren propriu în Cupa
României pe AS Vulturul Poplaca, o echipã foarte bunã, care în sezonul trecut a terminat pe
primul loc în prima serie din Liga a V-a.
Dupã o primã reprizã în care cei de la Poplaca au avut iniþiativa, scorul la pauzã a fost de
3-1 pentru AS Vulturul Poplaca. În vestiar, bãieþii de la AS Viitorul Racoviþa au reuºit sã se
mobilizeze extraordinar, datoritã domnului antrenor Pãcurar Dionisie ºi a jucãtorului Vasile
Neamþu, care au crezut cu tãrie într-o revenire spectaculoasã. Acest lucru s-a întâmplat ºi
pe teren, AS Viitorul Racoviþa reuºind sã egaleze la ultima fazã a meciului. În prelungiri, cele
2 echipe au cãzut fizic însã bãieþii de la AS Viitorul au reuºit, în a doua reprizã de prelungiri,
sã înscrie golul calificãrii.
Le mulþumim bãieþilor pentru acest meci memorabil.

deasupra acoperiºului cu 0,5
– 0,8 m; acestea vor fi
permanent verificate ºi
întreþinute;
- nu vor fi lãsaþi nesupravegheaþi copiii în încãperi
unde sunt în funcþiune
mijloace de încãlzit.
Pentru mijloacele de încãlzit ce folosesc butelia de gaz,
vor fi respectate urmãtoarele
reguli:
-verificarea periodic ºi
menþinerea în stare bunã de

funcþionare a instalaþiilor;
- când se constatã prezenþa gazelor într-o încãpere,
se va proceda, de îndatã, la
aerisirea acesteia iar aprinderea focului se va face
numai dupã înlãturarea
cauzelor ce au determinat
scãpãrile de gaze;
- aprinderea focului se va
face prin utilizarea unui mijloc
corespunzãtor (torþã, aprinzãtor etc), cu respectarea
principiului “gaz pe flacãrã”;

- atât la aprinderea focului,
cât ºi la stingere, gazelle vor
fi deschise, respectiv închise
mai întâi de la robinetul
principal ºi dupã aceea de la
robinetul arzãtorului;
- se vor respecta cu stricteþe
instrucþiunile generale de
utilizare a gazelor, precum ºi
instrucþiunile specific de
funcþionare a aparatelor
supuse exploatãrii.
ªEF SVSU RACOVIÞA
Lucian GEREA

INFORMARE DE PRESÃ
Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie pentru Agriculturã (APIA) informeazã cã, începând cu
data de 16 septembrie 2015 elibereazã adeverinþe pentru beneficiarii Schemei de
Platã Unicã pe Suprafaþã ºi beneficiarii Plãþii redistributivã – Campania 2015, 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 2015 va elibera o Adeverinþã prin care
confirmã faptul cã Beneficiarul a depus cererea unicã de platã pentru schemele de plãþi
directe pentru anul 2015 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 si platii redistributive 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 ºi Plãþii
redistributive, respectiv 72,69 euro/hectar pentru SAPS ºi 5,00 euro/hectar pentru primele
5 ha ºi de 46,75 euro/hectar pentru restul de 25 ha pentru Plata redistributivã, denominatã
în lei astfel:
a) pentru creditele acordate de Banca Creditoare pânã la data de 29.09.2015 inclusiv,
la cursul leu/euro comunicat de Banca Centralã Europeanã la data solicitãrii/creditului/
semnarii contractului de credit;
b) pentru creditele acordate de Banca Creditoare începând cu data de 30.09.2015
inclusiv, la cursul leu/euro comunicat de Banca Centralã Europeanã din data de
30.09.2015.
În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii ºi dezvoltãrii rurale nr.
703/23.07.2013 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 de cãtre acestea a activitãþilor curente ale beneficiarilor
plãþilor derulate prin Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie pentru Agriculturã, Banca trebuie sa
respecte nivelurile costurilor aferente acordãrii creditelor pentru beneficiarii plãþilor directe,
astfel încât dobânda finalã aplicatã beneficiarului nu poate depãºi ROBOR 6M + 4%, iar
comisioanele aferente creditului sã fie în limita de 1%.
SERVICIUL RELAÞII CU PUBLICUL ªI COMUNICARE
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Pentru înlãturarea pericolului de incendiu, care poate
sã aparã la sobe, recomandãm câteva mãsuri
specifice:
- verificarea cu grijã a
sobelor, canalelor ºi coºurilor de evacuare a fumului,
pentru ca acestea sã nu
prezinte fisuri care sã permitã scânteilor sã incendieze
materialele combustibile din
apropiere;
- tencuirea ºi vãruirea pãrþii
din pod a coºului de fum, în
scopul sesizãrii imediate a
fisurilor, deoarece cãldura
sau scânteile care ies prin
fisurile unui coº de fum
deteriorat prin cutremure,
vibraþii, alunecãri de tren etc.,
ori datoritã vechimii imobilului, constituie surse de
aprindere, dacã în zona lor
existã elemente de construcþie sau structuri din lemn:
grinzi, bârne, suport acoperiº
etc.;
- curãþarea canalelor ºi
coºurilor de fum premergãtor sezonului rece. Trebuie
ºtiut cã scânteile ºi particulele aprinse ce ies pe coº
pot ajunge la distanþe de 25
– 30 m ºi sunt sursele care

pag IV

Oltul ºi Mureºul s-au întâlnit la Festivalul
“Produse ºi Tradiþii în Þara Oltului”

Reprezentanþii teritoriilor riverane celor mai importante râuri din þara noastrã, Asociaþia Grupul de Acþiune Localã “Þara Oltului” (judeþele Sibiu ºi Vîlcea)
ºi Grupul de Acþiune Localã “Pe Mureº ºi pe Târnave” (judeþele Alba ºi Mureº), ºi-au dat întâlnire duminicã, 20 septembrie, la Arpaºu de Jos, la cea de-a
VIII-a ediþie a Festivalului “Produse ºi Tradiþii în Þara Oltului”. Manifestarea din acest an a fost inclusã în cadrul acþiunilor de promovare ale proiectului de
colaborare “Dãm tradiþiei valoare”, derulat de cele douã structuri GAL.
dar ºi cei aflaþi în tranzit prin
comunã, rãsplãtind cu
aplauze cãlduroase trecerea
ºi evoluþia grupurilor.

Pe acceaºi scenã, Oltul
ºi Mureºul

Dupã momentul oficial al
deschiderii sãrbãtorii, când
pe scena special amenajatã
în curtea Casei de Culturã au
urcat, pentru a saluta mulþimea prezentã ºi pentru a oferi
câteva detalii despre proiectul de colaborare, reprezentanþii celor douã organisme GAL (Camelia Limbãºan – manager GAL “Þara
Oltului”, Silviu Vinþeler –
Parada cântecului ºi
preºedinte CA GAL “Pe Mureº
portului popular
ºi pe Târnave”, Viorica Vîlcea
– manager GAL “Pe Mureº ºi
Sute de copii ºi tineri, pe Târnave”) ºi primarul
membri ai mai multor an- comunei Arpaºu de Jos –
sambluri folclorice ale in- Constantin Aurelian Vãcariu,
stituþiilor de învãþãmânt sau a fost dat startul spectacolului
comunitãþilor din teritoriile folcloric extraordinar. Pânã
“acoperite” de cele douã aproape de orele serii,
grupuri de acþiune localã, au grupuri folclorice de cântece
participat la impresionanta ºi dansuri, precum ºi soliºti
paradã a cântecului ºi vocali sau instrumentiºti, au
portului popular tradiþional, oferit spectatorilor prezenþi o
activitate ce a deschis festi- adevãratã excursie muzical –
valul din acest an. Pentru coregraficã prin câteva din
câteva minute, o parte a loca- cele mai spectaculoase zone
litãþii Arpaºu de Jos a fost etno folclorice ale þãrii. Fieparþial blocatã de paradã, pe care evoluþie a fost rãsplãtitã
întreg traseul de desfãºurare cum se cuvine, prin aplauze
(strada Gãrii – Casa de cãlduroase, publicul fiind
Culturã din centrul localitãþii), impresionat, în aceeaºi mãlocalnicii, oaspeþii prezenþi surã, de frumuseþea deose-

bitã ºi diversitatea portului
popular îmbrãcat de artiºtii
ce au evoluat pe scenã.

Diversitate de
expozanþi
O altã componentã a festivalului “Produse ºi Tradiþii în
Þara Oltului” a fost expoziþia
producãtorilor, meºteºugarilor, ofertanþilor de servicii,
artiºtilor ºi colecþionarilor din
cele douã teritorii. Pe standurile frumos amenajate ºi
împãrþite pe localitãþi, vizitatorii au putut gãsi o sumedenie de produse, de la
borcanul cu zacuscã ºi gem
de prune, la þuica de casã,
siropul din muguri de pin, pita
de casã, legumele din grãdinuþã, diverse mâncãruri
tradiþionale (unele, gãtite la
faþa locului), brânzeturi, pânã
la costume populare, obiecte
vestimentare croºetate,
colecþii de pãlãrii sau diverse
elemente decorative tradiþionale, icoane pe sticlã ºi
þesãturi de tot felul. N-au lipsit
nici micile ateliere de creaþie,
câþiva artiºti ºi meºteºugari
fãcând dovada talentului ºi
priceperii lor chiar în zona de
desfãºurare a festivalului.
Atât
participanþii
la
secþiunea artisticã, de spectacol, cât ºi cei ce au avut
standuri de prezentare, au
fost înregistraþi ºi evaluaþi de
reprezentanþii organizatorilor,
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Comuna Racoviþa a fost
reprezentatã cum se cuvine
la aceastã manifestare, la
standul propriu fiind prezenþi
urmãtorii: David Marius Ivan
– brânzeturi tradiþionale,
Denisa Trif ºi Maria Doican –
prãjituri de casã, Maria
Tãrâþã, familia Balea Cornel
– port popular ºi elemente
decorative (þesãturi) de artã
tradiþionalã
popularã,
Andreea Scorobeþ – icoane
pe sticlã. De asemenea,
Ansamblul “Doruleþ” a avut o
contribuþie importantã la
spectacolul folcloric extraordinar organizat cu prilejul
acestui festival.

iar la final, au fost oferite
diplome de excelenþã.
Festivalul de la Arpaºu de
Jos a fost organizat dupã ce,
în urmã cu o sãptãmânã, la
Sîncel, judeþul Alba, s-a
desfãºurat un eveniment
similar, cu participarea unei
importante delegaþii sibiene.
Festivalul “Produse ºi
Tradiþii în Þara Oltului” a fost
organizat de Asociaþia
Grupul de Acþiune Localã
“Þara Oltului”, în colaborare
cu Primãria ºi Consiliul Local
al comunei Arpaºu de Jos.

