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Invitaþie la curãþenia de primãvarã…
Aºa cum se întâmplã mereu în aceastã
perioadã a anului, conducerea Primãriei
Racoviþa face apel la toþi cetãþenii
comunei sã participe la curãþenia de
primãvarã.
Fiecare locuitor poate sã-ºi aducã
contribuþia la procesul de înfrumuseþare
a cât mai multor locuri din comunã,
astfel încât primãvara, anotimpul
reînvierii, sã vinã ºi cu un aer de
prospeþime, curãþenie ºi frumos.

Bonificaþia pentru impozit se acordã doar pânã la 31 martie
La casieria din cadrul Primãriei comunei Racoviþa
se pot plãti obligaþiile financiare cãtre bugetul local
(impozitele ºi taxele locale), aferente anului 2012.
Persoanele fizice ºi juridice care îºi vor achita

integral impozitele pânã la finele lunii martie, vor
beneficia de o bonificaþie de 5 % din suma de platã.
De asemenea, contribuabilii ce doresc sã-ºi achite
obligaþiile financiare cãtre bugetul local în douã

tranºe, pot face acest lucru fãrã a plãti majorãri de
întârziere, cu condiþia ca prima jumãtate a sumei de
platã sã fie achitatã pânã la 31 martie, iar cea de-a
doua pânã la finalul lunii septembrie.

Unde ºi în ce condiþii se sacrificã miei de Paºti

Reprezentanþii Direcþiei SanitarVeterinare ºi pentru Siguranþa
Alimentelor Sibiu susþin cã sacrificarea mieilor, în perioada Sãrbãtorilor
de Paºti, se face în abatoarele
autorizate sanitar-veterinar existente
la Sibiu, Mediaº ºi Bungard (carnea

se poate valorifica în unitãþi autorizate
pe piaþa naþionalã), în centre de tãiere
cu activitate limitatã, care se vor
amenaja în cadrul asociaþilor
crescãtorilor de ovine sau la
solicitarea unor agenþi economici cu
sprijinul autoritãþilor locale (termenul

“Cupa Primãverii” la tenis
de masã (ediþia a II-a)
Asociaþia Sportivã Racoviþa ºi
Asociaþia Grupul de Acþiune Localã
“Þara Oltului”, în colaborare cu
Primãria comunei Racoviþa ºi ªcoala
cu clasele I-VIII Racoviþa, organizeazã
duminicã, 22 aprilie 2012, la Cãminul
Cultural Racoviþa, cea de/a doua
ediþie a Competiþiei de tenis de masã
“Cupa Primãverii”.
Competiþia se va desfãºura pe
categorii de vârstã (12-18 ani- bãieþi
ºi fete, 18- 35 ani- bãrbaþi, peste

35 ani- bãrbaþi), în sistem eliminator.
Pentru a se înscrie la concurs,
persoanele interesate se pot adresa
Primãriei comunei Racoviþa, Lucian
Gerea.
Ocupanþii primelor trei locuri de la
fiecare categorie sau grupã vor fi
recompensaþi cu diplome, cupe ºi
diverse premii.
Informaþiile ne-au fost oferite de
Lucian Gerea, preºedintele Asociaþiei
Sportive Racoviþa.

de depunere a solicitãrii la D.SVSA Sibiu
de cãtre solicitanþii
menþionaþi este 26
martie 2012, datã dupã
care aceste spaþii vor
fi verificate de personalul de specialitate ºi
vor fi autorizate sã
funcþioneze timp de 10
zile în preajma Sfintelor Paºti. Carnea se
poate valorifica în
unitãþi autorizate pe
raza judeþului) ºi în
gospodãriile
populaþiei, carnea
rezultatã urmând sã fie
consumatã în familia
respectivã.
Transportul mieilor
la unitãþiile de sacrificare se va face cu mijloace de
transport autorizate, mieii sã fie
crotaliaþi, însoþiþi de documente de
miºcare ºi sanitar-veterinare care sã
ateste starea de sãnãtate a acestora,
iar crotalile de la mieii sacrificaþi vor
fi predate medicului veterinar pentru a

fi operate în baza naþionalã de date.
Valorificarea cãrnii de miel este
admisã prin unitãþi de comercializare
cu sectoare de comercializare carne,
carmangerii, mãcelãrii ºi pieþele
agroalimen-tare din Sibiu (Cibin,
Rahova,), Avrig, Tãlmaciu ºi Mediaº.
"Carcasa sã fie marcatã vizibil cu
ºtampila rotundã cu inscripþia, codul
judeþului, numãrul de autorizare a
unitãþii de sacrificare, codul medicului
veterinar ºi inscripþia <controlat
sanitar-veterinar> .
Transportul cãrnii de miel de la
unitatea de sacrificare la locul de
comercializare se va efectua în
condiþiile impuse de legislaþia
specificã, privind amenajarea
mijlocului de transport, a spaþiului de
depozitare ºi expunere ºi cu
respectarea normelor de igienã ºi
temperaturã. Nerespectarea condiþiilor
legale de sacrificare a mieilor ºi de
comercializare a cãrnii rezultate, se
sancþioneazã cu amendã între 1.000
ºi 3.000 ºi confiscarea cãrnii", ne
informeazã dr. Ioan Penþea,
Compartimentul Comunicare al
DSVSA Sibiu..

Noua
hidrocentralã
de la Racoviþa
aduce un
drum
judeþean
prelungit

C

onstrucþia
noii
hidrocentrale din
comuna Racoviþa a
determinat reconfigurarea
drumului judeþean ce trece prin
zonã ºi anume DJ 105G. Astfel,
vechiul drum va fi redimensionat,
acesta urmând sã strãbatã noul
baraj al hidrocentralei. Podul
peste Olt, situat pe actualul drum
judeþean DJ 105 G, va fi demolat
definitiv, mai ales cã acesta se
aflã în stare avansatã de uzurã,
fiind impuse restricþii de tonaj
pentru traficul rutier. Podul va fi
dat jos, deoarece Hidroelectrica
va începe în sãptãmânile care vin
lucrãrile la canalul de fugã al
hidrocentralei. Odatã cu
demolarea podului, traficul rutier
se va desfãºura peste barajul
hidrocentralei, pe drumul de
exploatare ce face legãtura între
DJ105 G ºi hidrocentrala
Racoviþa. Drumul de exploatare
mãsoarã 1,8 km ºi a fost preluat
din aceastã lunã în domeniul
public al Consiliului Judeþean.
Dupã finalizarea lucrãrilor la
hidrocentralã, Consiliul Judeþean
se va ocupa de modernizarea ºi
asfaltarea acestui drum.
Dupã realizarea investiþiei, DJ
105 G Avrig (DN1) - Racoviþa Tãlmaciu - Sadu - Râu Sadului Sãdurel - limitã judeþul Vâlcea,
va avea o lungime totalã de
56,7 km.
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Se pot curãþa ºi vãrui arborii din faþa
c a s e l o rr,, a m e n a j a r o n d u r i l e c u f l o r i ,
curãþa faþadele caselor sau mãtura
trotuarele, pentru a avea o localitate
mai frumoasã.
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Sãrbãtoriþii lunii martiee
Continuãm ºi în acest numãr al
ziarului „Jurnalul de Racoviþa”,
publicarea numelor tuturor
cetãþenilor comunei nãscuþi între
anii 1961-1970, ce îºi aniverseazã ziua de naºtere în cursul
acestei luni. Aceastã rubricã este
realizatã cu sprijinul consilierului
local Ana Mãerean, ce s-a
ocupat de colectarea datelor.

RACOVIÞA
Daniela Aleman (nr. 12), Adrian
Vasiu (nr. 27), Gheorghe Tobiaº
(nr. 110), Dionisie Tãrîþã (nr. 116),
Anicuþa Mãrginean (nr. 122),
Gheorghiþã Iacomi (nr. 123),
Dorina Bobanga (nr. 126),
Paraschiva Ciorogar (nr. 133),

Florentina Fogoroº (nr. 139),
Marinela Mãierean (nr. 140), Iosif
Mãierean (nr. 140), Ana Pãcurar
(nr. 187), David Raþiu (nr. 193),
Valentin Bobanga (nr. 194),
Sorin Murãrescu (nr. 196),
Leontina Novac (nr. 210), Stela
Vulcu (nr. 278), Valentin Lazãr
(nr. 320), Alexandra Vasiu (nr.
321), Ana Stoichiþã (nr. 323),
Eronim Stoichiþã (nr. 323), David
Raþiu (nr. 332), Simion
Murãrescu (nr. 337), Daniela
Mãierean (nr. 363), Adrian Ignat
(nr. 425), Iosif Heºegan (nr. 455),
Ion Bologa (nr. 515).

SEBEªU DE SUS
Ionel Tatu (nr. 5), Mariana

Vasiu (nr. 139), Florin Drãgoiu
(nr. 165), Maria Radu (nr. 166),
Eugenia Cristina Radu (nr. 189),
Ioan Ritivoiu (nr. 191), Maria
Ritivoiu (nr. 213), Vasile
Ciorogariu (nr. 278), Maria
Trandafir (nr. 315), Gheorghe
Cãian (nr. 317).
Urãm sãrbãtoriþilor din aceastã
lunã, multã sãnãtate, fericire ºi
bucurii alãturi de cei dragi.
O menþuine ºi o urare specialã
pentru pentru Maria Murãrescu
(Racoviþa, nr. 423- 94 de ani) ºi
Paraschiva Balea (Racoviþa, nr.
69- 92 de ani).
LA MULÞI ANI!

Reguli clare pentru miºcarea animalelor
Potrivit legii, bovinele, ovinele, caprinele ºi suinele circulã pe
teritoriul României numai dacã sunt identificate ºi înregistrate ºi sunt
însoþite de formulare de miºcare ºi de paºaport, (în cazul bovinelor),
precum ºi de alte documente prevãzute de normele sanitare
veterinare în vigoare. Totodatã, bovinele, ovinele ºi caprinele care
sunt destinate tãierii în abator trebuie însoþite ºi de certificatul de
sãnãtate animalã pentru animalele vii eliberat de medicul veterinar
din localitate.
În acest context, fiecare deþinãtor de animale are obligaþia de a
colabora cu medicul veterinar de liberã practicã din localitate,
împuternicit, în vederea identificãrii ºi înregistrãrii animalelor din
exploataþia sa, respectând urmãtoarele: în termen de 7 zile de la

achiziþionarea de animale, sã notifice medicului veterinar de liberã
practicã împuternicit, prezenþa respectivelor animale în exploataþie;
sã comunice medicului veterinar împuternicit din localitate, orice
intenþie de miºcare a animalelor, solicitând eliberarea formularului de
miºcare; preºedinþii de asociaþii au datoria de a informa membrii
asociaþiei, despre obligativitatea identificãrii ºi înregistrãrii tuturor
animalelor în termenele prevãzute de lege, deoarece acþiunile
sanitare veterinare obligatorii se efectueazã numai pe animale
identificate ºi înregistrate, precum ºi de riscurile ce ºi le asumã
proprietarii care înstrãineazã animale neidentificate ºi neînregistrate.
De asemenea, responsabilii DSVSA Sibiu susþin cã este este
interzisã acordarea de premii, de ajutoare de stat ori de despãgubiri,

în condiþiile legii, pentru bovinele, suinele, ovinele ºi caprinele
neidentificate ºi neînregistrate potrivit prevederilor prezentului act
normativ. "Atenþionãm, cã în vederea monitorizãrii miºcãrii animalelor,
deþinãtorul acestora are obligaþia de a prezenta organelor de control
ºi inspecþie sanitar-veterinarã documentele de însoþire ale animalelor,
iar în cazul în care nu poate face dovada identificãrii ºi trasabilitãþii
animalului în cauzã, autoritatea sanitarã veterinarã considerã acest
animal cu risc major în difuzarea de boli, îl va pune sub restricþie ºi îl
va dirija pentru sacrificare sau ucidere, conform prevederilor legale,
pe cheltuiala proprietarului ºi aplicã amendã contravenþionalã, între
1.000 ºi 5.000 lei", ne informeazã dr. Ioan Penþea, Compartimentul
Comunicare din cadrul DSVSA Sibiu.

Fermierii pot primi între 1.500 ºi 40.000 de euro
sprijin prin aceastã masurã o malelor pentru prima datã în
calitate de conducator (ºef) de
singurã datã.
exploataþie". Menþionãm cã
valoarea unei UDE este de 1.200
Instalarea
euro. Sprijinul de 100% neramtinerilor fermieri
bursabil pentru instalarea tinerilor
Directorul Teuceanu afirmã cã fermieri va fi acordat sub formã
aceastã mãsurã vizeazã "acti- de primã, în douã tranºe. Benevitatea de înfiinþare ºi/sau pre- ficiarul trebuie sã demonstreze la
luare în totalitate a fermei prin data ultimei verificãri cã dimentransfer de proprietate ºi/sau siunea fermei este de peste 10
arendã/concesionare a unei ex- UDE ºi a crescut cu minim 4
Nivelul minim de
ploataþii agricole între 6-40 UDE UDE prin cumpãrarea de anicalificare
- unitate de dimensiune eco- male, teren agricol, utilaje
nomicã- care produce în principal agricole, de la data adoptãrii
Tânãrul solicitant trebuie sã fie: produse agricole vegetale ºi deciziei individuale de acordare
absolvent de liceu sau de ºcoalã animale, materie primã pentru a sprijinului de instalare a
profesionalã/ºcoalã de arte ºi consumul uman ºi hrana ani- tânãrului fermier.
meserii în domeniul agricol,
Important! Sprijinul pentru instalare este de 12.000 euro
veterinar ºi economic cu profil
agricol; absolvent de liceu sau pentru o exploataþie agricolã cu dimensiunea minimã de 6 UDE,
ºcoalã profesionalã care prezintã iar peste aceastã dimensiune sprijinul pentru instalare poate creºte
un certificat de calificare sau un cu 4.000 euro / 1 UDE, dar nu va putea depãºi 40.000 euro/
certificat de absolvire a unui curs exploataþie. Proiectele pe Mãsura 112 se depun la sediul Oficiului
de formare de minim 150 de ore Judeþean de Plãþi pentru Dezvoltare Ruralã ºi Pescuit Sibiu,
în domeniul agricol; absolvent de str. Someºului, nr. 49, tel: 0269232613, ojpdrp.sibiu@apdrp.ro,
10 clase cu certificat de absolvire www. apdrp.ro
Ambele mãsuri pot fi accesate numai anul acesta ºi anul viitor.
a unui curs de formare de minim
OJPDRP Sibiu desfãºoarã în acestã perioadã o amplã campanie
150 de ore în domeniul agricol.
de
promovare a acestor douã mãsuri în judeþ.
O exploataþie agricolã poate primi

fermei (nu neapãrat în ferma
familiei de fermier) cu cel puþin 12
luni înaintea instalãrii sale pe cont
propriu.
Beneficiarii eligibili sunt persoana fizicã care se angajeazã sã
se autorizeze (înainte de încheierea contractului), persoana
fizicã autorizatã ºi asociatul unic/
administratorul unic al unui SRL.

"Finanþarea acordatã pentru
“Sprijinirea fermelor agricole de
semisubzistenþã” are scopul de a
asigura veniturile necesare în
perioada de restructurare ºi
transformare a fermelor de
semisubzistenþã, în exploataþii
orientate cãtre piaþã, prin
utilizarea durabilã a factorilor de
producþie, îmbunãþãþirea managementului prin diversificarea
producþiei agricole, precum ºi
introducerea de tehnologii performante, adaptate condiþiilor
locale. Ca urmare, implementarea
mãsurii va duce la creºterea
veniturilor acestor ferme, concomitent cu scãderea costurilor de
producþie" - afirmã Mircea
Teuceanu, director adjunct al
OJPDRP Sibiu. Sprijinul public
100% nerambursabil se va
acorda sub forma unei sume fixe
anuale.
Sprijinul se acordã fermierilor
care produc în principal produse
pentru consum uman sau furaje.
Aceia pot fi persoane fizice ºi
persoane fizice autorizate, în
vârstã de pânã la 62 de ani, care
prezintã un plan de afaceri
pentru restructurarea exploa-

taþiei agricole. Dimensiunea
exploataþiei trebuie sã fie
cuprinsã între 2 ºi 8 UDE, sã fie
inregistratã la APIA/DSVSA –
animalele / Registrul Agricol, iar
fermierul trebuie sã comercializeze o parte a producþiei
agricole.
Persoanele fizice neautorizate
încã vor fi acceptate ca beneficiar
potenþial dacã se angajeazã sã
se autorizeze pânã la data
incheierii contractului de finanþare. Sprijinul acordat în cadrul
acestei mãsuri este de 1.500 de
euro/an/ferma de semisubzistenþã. Sprijinul se acordã
pentru o periadã de maxim 5 ani,
pentru cereri aprobate înainte de
31 decembrie 2013. Banii pot fi
folosiþi pentru cumpãrarea de
animale/pãmânt/utilaje ºi pentru a
creºte cu 3 UDE exploataþia. În
final, producþia comercializatã
trebuie sã creascã cu 20%.
Proiectele pe Mãsura 141 se
depun la Compartimentul de
Dezvoltare Ruralã Sibiu din
cadrul Direcþiei pentru Agriculturã a Judeþului Sibiu, str.
Someºului, nr. 49, tel: 0269232613.

Mãsura 1112
12 –
Instalarea
tinerilor fermieri
Se referã la creºterea numãrului de tineri agricultori care
încep pentru prima oarã o activitate agricolã ca ºefi de exploataþii. Sprijinul financiar
prevãzut în acest sens se acordã
numai fermierilor care îndeplinesc la momentul solicitãrii sprijinului, urmãtoarele condiþii: au
vârsta între 18 ºi 40 de ani ºi se
instaleazã pentru prima datã în
exploataþiile agricole, în calitate
de conducãtori sau ºefi ai
exploataþiei - înregistratã în nume
propriu la APIA, DSVSA ºi Registrul Agricol; deþin sau se
angajeazã sã dobândeascã competenþe ºi calificãri profesionale în
raport cu activitatea pe care urmeazã sã o desfãºoare; sã prezinte un plan de afaceri pentru
dezvoltarea activitãþilor agricole
din cadrul exploataþiei ºi sã fie
membri ai unei familii de fermieri,
care au lucrat mai mult de 50%
din timpul lor de lucru în cadrul


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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Mãsura 141 “Sprijinirea fermelor agricole de semisubzistenþã”
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Serviciul Public Comunitar Local de Evidenþã a
Persoanelor Tãlmaciu vã informeazã
- 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 4 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– 16;
JOI
8– 16;

MARÞI 8– 16; MIERCURI 10,30– 18,30
VINERI 8– 13,30;

SPCLEP Tãlmaciu -compartiment evidenþa persoanelorConsilier
Consilier,,
Elena- Delia Stancu

Se vizeazã
carnetele
de rentier
agricol

Garda Naþionalã de
Mediu
avertizeazã...
Urmare a numeroaselor sesizãri înregistrate la Garda Naþionalã de Mediu- Comisariatul
Judeþean Sibiu, referitoare, în
principal la starea necorespunzãtoare de saluibrizare a
localitãþilor, incendieri ale
vegetaþiei uscate, tãieri ºi toaletãri
asupra vegetaþiei arboricole din
intravilanul localitãþilor, vã
informãm urmãtoarele:
- a) prevederile OUG 195/
2005 privind protecþia mediului ºi
a Legii nr. 265/2006, Capitolul XIProtecþia solului, subsolului ºi a
ecosistemelor terestre, art. 68:
„Deþinãtorii de terenuri, cu orice
titlu, precum ºi orice persoanã
fizicã sau juridicã care desfãºoarã
o activitate pe teren, fãrã a avea
un titlu juridic, au urmãtoarele
obligaþii:...lit. b)- sã asigure luarea
mãsurilor de salubrizare a terenurilor neocupate productiv sau
funcþional, în special a celor
situate de-a lungul cãilor de

comunicaþie rutiere, feroviare ºi
de navigaþie.”
- Secþiunea a 3-a, Obligaþiile
persoanelor fizice ºi juridice, - art.
94, alin. (1): „protecþia mediului
constituie o obligaþie a tuturor
persoanelor fizice ºi juridice, în
acest scop:
- lit. n):- nu ard miriºtile, stuful,
tufãriºurile sau vegetaþia
ierboasã, fãrã acceptul autoritãþii
competente de protecþie a
mediului ºi fãrã informarea în
prealabil a serviciilor publice
comunitare pentru situaþii de
urgenþã”.
- lit.r):- asigurã luarea
mãsurilor de salubrizare a
terenurilor deþinute cu orice titlu,
neocupate productiv sau funcþional, în special a celor situate de- lit. n) ºi r), se sacþioneazã
a lungul cãilor de comunicaþii contravenþional cu amendã între
rutiere, feroviare ºi de navigaþie.” 3000 ºi 6000 lei, pentru persoane
fizice ºi între 25000 ºi 50000 lei,
Capitolul XV
XV-- Sancþiuni
pentru persoane juridice, conform
Nerespectarea art. 94, alin (1), art. 96, alin. (1), pct. 9,

respectiv 10.
În cazul în care vegetaþia
incendiatã se aflã într-o arie
protejatã sau pe un teren supus
refacerii ecologicer, fapta
constituie infracþiune ºi se

pedepseºte cu amendã penalã
de la 30000 pânã la 60000 lei
sau cu închisoare de la 3 luni la
1 an, conform prevederilor OUG
195/2005 privind protecþia
mediului, art. 98, alin (1), pct. 1.

INSPECTORATUL PENTRU SITUAÞII DE URGENÞÃ “CPT. DUMITRU CROITORU” SIBIU ºI SERVICIUL PUBLIC VOLUNTAR
PENTRU SITUAÞII DE URGENÞÃ AL COMUNEI RACOVIÞA, VÃ INFORMEAZÃ

Nu daþi foc vegetaþiei uscate!

Pentru prevenirea incendiilor
la executarea lucrãrilor cu foc
deschis, Inspectoratul pentru
Situaþii de Urgenþã “Cpt. Dumitru
Croitoru” al judeþului Sibiu ºi
Serviciul Public Voluntar pentru
Situaþii de Urgenþã al comunei
Racoviþa, reamintesc cetãþenilor

normele de bazã ce trebuie
respectate la utilizarea focului
deschis ºi la igienizarea terenurilor. Astfel, conform
prevederilor Hotãrârii Guvernului
României nr. 537, din 6 iunie
2007, privind stabilirea ºi sancþionarea contravenþiilor la

normele de prevenire ºi stingere
a incendiilor, „arderea resturilor
vegetale, a gunoaielor, a deºeurilor ºi a altor materiale
combustibile, fãrã luarea mãsurilor pentru împiedicarea
propagãrii focului la vecinãtãþi”, se
sancþioneazã cu amendã de la

1.000 la 2.500 lei. De asemenea,
„inacþiunea persoanelor fizice ºi
juridice aflate în apropierea
incendiilor produse la pãduri,
plantaþii, culturi agricole, miriºti,
pãºuni ºi fâneþe, care nu intervin
imediat cu mijloacele de care
dispun pentru limitarea ºi stingerea acestora” se sancþioneazã
conform Legii nr. 307 din 2006,
privind apãrarea împotriva
incendiilor cu amendã de la 1.000
la 2.500 lei. Utilizarea focului
deschis în locuri cu pericol de
incendiu ºi pe timp de vânt este
interzisã. Arderea resturilor
vegetale, a gunoaielor, a deºeurilor ºi a altor materiale combustibile se face numai pe timp de
zi, în locuri special amenajate ori
pe terenuri pregãtite de cãtre
consiliile locale, cu luarea mãsurilor ce se impun pentru
împiedicarea propagãrii focului la
vecinãtãþi sau zone împãdurite
asigurându-se supravegherea
permanentã a arderii, precum ºi
stingerea jarului dupã terminarea
activitãþii. Utilizarea focului
deschis nu se admite la distanþe
mai mici de 40 m faþã de locurile
cu pericol de explozie: gaze ºi
lichide combustibile, vapori

inflamabili, explozivi etc., respectiv 10 m faþã de materiale sau
substanþe combustibile: lemn,
hârtie, textile, carton, ulei, etc.
Este necesarã, de asemenea,
obþinerea prealabilã a permisului
de lucru cu focul. Emiterea
permisului se face prin grija primarului, de cãtre ºeful serviciului
voluntar pentru situaþii de
urgenþã sau persoana desemnatã în acest sens. Distrugerea
prin ardere a unor deºeuri sau
reziduuri combustibile se efectueazã cu respectarea legislaþiei
specifice privind protecþia
mediului ºi apãrãrii împotriva
incendiilor. Arderea miriºtilor, a
vegetaþiei uscate ºi a resturilor
vegetale poate avea ca efect
poluarea gravã a mediului,
respectiv a aerului, a solului ºi
dereglarea sau distrugerea
ecosistemelor terestre. De
asemenea, aceste tipuri de
incendii pot afecta ºi cãile de
comunicaþie (ºosele sau cãi
ferate), fie punând în pericol
participanþii la trafic, prin
reducerea vizibilitãþii ºi producerea unor accidente rutiere,
fie aducând pagube infrastructurii
feroviare.

Pânã la data de 31 august
2012, rentierii sibieni se pot
prezenta la Centrul Judeþean
APIA Sibiu (str. Someºului nr.
49, etaj 2) pentru vizarea
carnetelor de rentier agricol.
Titularul carnetului se poate
prezenta personal sau prin
mandatar/curator/tutore, în
baza unei procuri autentice/
curatelã/hotãrâre judecãtoreascã definitivã ºi irevocabilã. La
vizã, trebuie sã prezinte
carnetul de rentier agricol ºi
actul de identitate în original.
Reamintim cã renta viagerã
agricolã înceteazã la data
decesului rentierului. În acest
caz, renta datoratã titularului
poate fi încasatã de moºtenitorii
sãi. Aceºtia trebuie sã se
prezinte la Centrul Judeþean
APIA Sibiu cu actul de
succesiune, respectiv certificat
de moºtenitor, certificat de
legatar, hotãrâre judecãtoreascã de succesiune
definitivã ºi irevocabilã.

Mulþumiri
pentru
voluntarii
SVSU
RACOVIÞA
Primarul comunei Racoviþa,
Florina Peciu Florianu ºi ºeful
Serviciului Voluntar pentru
Situaþii de Urgenþã al comunei
Racoviþa, Lucian Gerea,
doresc sã mulþumeascã, ºi pe
acestã cale, tuturor membrilor
voluntari din Racoviþa ºi
Sebeºu de Sus, ce au rãspuns
prezent la orice solicitare ºi nu
au ezitat sã ofere o mânã de
ajutor de câte ori a fost nevoie,
la intervenþile pentru situaþiile
de urgenþã ce au apãrut pe
teritoriul comunei. Incendiile la
vegetaþia uscatã (pãºuni) neau provocat mari probleme în
ultima lunã, iar fãrã sprijinul
pompierilor voluntari, ce au
acþionat atât pe timp de zi, cât
ºi în timpul nopþii, în zilele
lucrãtoare sau în zile de
sãrbãtoare, nu am fi reuºit sã
þinem sub control aceastã
situaþie excepþionalã.

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;
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Postul ºi locul omului în lume
Suntem în Postul Mare. Din nou.
Observ cã, preocuparea de bazã a multora
pe perioada postului este în mod exclusiv
aceasta: Cu ce ne hrãnim? Ei, bine, trebuie
sã ºtim cã, în post suntem în situaþia lui
Adam de dinainte de cãderea în pãcat.
Primul om, Adam, se hrãnea sau se
împãrtãºea în rai, înainte de cãderea în
pãcat doar cu Dumnezeu, pe Care-L
întâlnea în toate cele care îl înconjurau în
raiul în care vieþuia.
Astãzi, diavolul ne ispiteºte în
permanenþã - aºa cum a fãcut `i cu Adam
- cu ceea ce trebuie sã constituie hrana
noastrã, hrana potrivitã sau permisã,
pentru a ne distrage atenþia de la modul în
care sau cum trebuie sã ne hrãnim. De
fapt, aºa putem afla cã ºi chemarea
noastrã, a celor de azi, este aceea de a
(re)descoperi Paradisul pierdut,
inaccesibil, poate, dar prezent în miezul
lucrurilor ºi în inima omului.
Aceasta înseamnã cã trebuie sã ne
apropiem de lume ca de o realitate prin
intermediul cãreia Îl putem gusta pe
Dumnezeu, iar nu sã ne apropiem de
Dumnezeu, ca de o realitate prin care
putem sa gustãm lumea întreagã. Astfel,
dacã hrãnirea obiºnuitã implicã o pregãtire
laborioasã a hranei, hrãnirea-împãrtãºire
din Dumnezeu prin lume implicã o intensã
ºi serioasã pregãtire a noastrã, pentru a
primi cum se cuvine Hrana. Postirea,

hrãnirea prin pregãtirea de sine cu
discernãmânt este reperul stãrii de
sãnãtate a fiinþei umane trãitoare într-o
lume bolnavã. Hrãnirea fãrã discernãmânt,
cu tot ce ne oferã lumea aceasta bolnavã
în care trãim - ºi, aici nu este vorba doar
despre mâncare -, conduce indirect la
îmbolnãvirea noastrã.
Ce înseamnã sãnãtate ºi ce înseamnã
îmbolnãvire în acest caz?
Sfântul Grigorie de Nyssa vorbeºte întruna din scrierile sale despre o ordine ºi un
echilibru al tuturor forþelor din lume,
deoarece între raþiunile lucrurilor nu existã
în mod natural rãzboi, sau vreo învrãjbire,
ci ele sunt deplin armonizate .
Ori, ceea ce domina azi lumea în care
trãim este învrãjbirea. Tendinþa de a
submina, de a trãda, de a minþi, de a... etc.
ªi atunci, sã fim ca lumea?!
Dar, aºa se întâmplã în permanenþã în
lume. Aceasta este viaþa umanã în
conformitate cu alegerea lui Adam ºi cu
alegerile fiecãruia dintre noi. Cu toate
acestea, lucrurile nu sunt nici pe departe
menite sã ne sperie sau sã ne ducã la
deznãdejde, deoarece trebuie înþeles
foarte bine faptul de neeludat cã nimeni ºi
niciodatã nu va putea elimina existenþial
pãcatul omenesc, însã, omul poate
dobândi prin credinþã puterea de a lupta
împotriva pãcatului . Sunt multe cãi lãsate
de Dumnezeu pentru ca sufletele, luptând

împotriva pãcatului, sã se întoarcã la
ceruri. Motivul pentru existenþa acestor
multiple posibilitãþi este iubirea de oameni
a lui Dumnezeu. Aº mai adãuga la iubirea
de oameni ºi cunoaºterea slãbiciunii firii
oamenilor, care nu se pot adapta la
standardele unei vieþi cu adevãrat duhovniceºti. În consecinþã, Dumnezeu adapteazã
standardele acestei vieþi duhovniceºti la
neputinþa ºi limitarea omeneascã.
Postul este, din acest punct de vedere,
un demers, o cale accesibilã oricãrui om,
indiferent de formaþie sau de nivel
intelectual. Postul oferã, oricui vrea sã-l
practice responsabil, ieºirea din indefinitul
infernal al unei vieþi trãite la limita
conºtienþei, din confuzia lipsei dureroase
de orientare prin meandrele realitãþii, din
hrãnirea de-a valma, haoticã, cu o
informaþie, de fiecare datã, brutã,
abundentã, nocivã conºtiinþei.
ªi, mai oferã ceva postul: o metodã
pentru delimitarea propriului loc ºi
afirmarea personalã în cadrul lumii prin
abþinere, nicidecum prin tânjirea dupã locul
altuia, loc ce nu mã va hrãni niciodatã,
deoarece nu este al meu.
De la Sfântul Maxim Mãrturisitorul aflãm
cã discernãmântul nostru trebuie sã
urmeze întotdeauna o cale dreaptã. De
ce? Deoarece, Cuvântul nu zãboveºte
pe cãrãrile care nu sunt drepte, chiar dacã
ar afla calea în anumite privinþe pregãtitã.

Motto: “Dumnezeu, Ziditorul nostru,
pentru iubirea de oameni
ne-a lãsat multe cãi de mântuire
care întorc sufletele ºi le suie la ceruri.”
(Sf. Antonie cel Mare)

De pildã, cineva posteºte ºi se reþine de la
hrana care aprinde patimile ºi face toate
celelalte câte pot sã ajute la izbãvirea de
patimi. Acesta a gãtit calea anumitã, dar
cultivã aceste moduri pentru slava
deºartã, sau din zgârcenie, sau pentru a fi
linguºit de oameni, sau pentru a le plãcea
lor, sau din altã pricinã, ºi nu pentru a
plãcea lui Dumnezeu. El a rãbdat
osteneala pregãtirii cãii, dar nu-L are pe
Dumnezeu umblând pe cãrãrile lui .
Hrana noastrã trebuie sã fie, aºadar,
cunoaºterea noastrã ºi a locului nostru în
lume în raport cu Dumnezeu. Dumnezeu

este Unul ºi neschimbabil, însã, în privinþa
omului trebuie fãcutã întotdeauna o
distincþie clarã între ceea ce a fost, ceea
ce este ºi ceea ce este chemat sã fie.
Aºadar, postul este o cale pentru noi,
oamenii, o cale pe care o strãbatem în
funcþie de dorinþele pe care le avem.
Dorinþele ne definesc în mare parte fiinþa ºi
ne determinã starea. Sunt motorul nostru,
ceea ce ne pune în miºcare ºi ceea ce ne
hrãneºte sau dimpotrivã, ne flãmânzeºte,
ne gole`te de sens existenþa. Noi alegem!
Pr
asile GAFT
ON,
Pr.. V
Vasile
GAFTON,
Protopopul Avrigului

Deþinãtorii de animale ºi pãsãri
din exploataþiile agricole care
doresc sã valorifice animale,
pãsãri sau producþia obþinutã de
la acestea au obligaþia de a solicita
Direcþiei Sanitar-Veterinare ºi
pentru Siguranþa Alimentelor
Sibiu, eliberarea documentului de
autorizare sau înregistrare
sanitar-veterinarã de funcþionare.
În judeþul Sibiu se cresc, la
aceastã datã, 3.798 capete
bovine în 19 ferme comerciale,
3.214 capete în 68 exploataþii
comerciale de tip A ºi 25.495
capete bovine în 6.642 exploataþii
la gospodãriile populaþiei, 2.925
capete ovine în douã exploataþii
de tip A ºi 524.515 capete ovine
în 8.869 exploataþii individuale,
23.124 capete porcine în douã

ferme comerciale, 330 capete în 3
exploataþii de tip A ºi 30.876
capete în 10.445 exploataþii la
gospodãriile populaþiei, 120.200
pãsãri în opt ferme comerciale de
gãini ouãtoare, 323.634 capete
în 3 ferme de pui de carne, ºi
215.568 pãsãri în 32.181
gospodãrii ale populaþiei, precum
ºi alte specii (animale de blanã,
iepuri, familii de albine, peºti). Pe
teritoriul naþional, animalele ºi
pãsãrile domestice se cresc în trei
sisteme: exploataþie nonprofesionalã (este 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);
exploataþie comercialã (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 ºi la export,
animale vii ºi produsele de origine
animalã de la acestea) ºi
exploataþie comercialã de tip A
(exploataþie de animale deþinutã
de persoane fizice autorizate,
întreprinderi individuale, întreprinderi familiale sau persoane
juridice organizate în condiþiile
legii, înregistrate ºi autorizate de
Oficiul Registrului comerþului, care
îndeplineºte 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). Acte
necesare Pentru eliberarea
documentului de autorizare /
înregistrare sanitar-veterinarã,
proprietarul unitãþii zootehnice va
prezenta 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
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,
în cazul animalelor moarte, va
apela la serviciile unitãþilor de
neutralizare a subproduselor de
origine animalã nedestinate
consumului uman, autorizate
sanitar-veterinar, în vederea
ecarisãrii; declaraþia pe propria
rãspundere cã deþine adãposturi pentru animale care sã asigure acestora condiþii de sãnãtate ºi bunãstare; 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

Proiectele comune ale GAL Pays de Saint- Brieuc Sud ºi Asociaþiei GAL
“Þara Oltului” au fost prezentate la Salonul de Agriculturã din Paris

Cu prilejul desfãºurãrii Salonului
Internaþional de Agriculturã de la Paris,
reprezentanþi ai GAL Pays de Saint- Brieuc
Sud (Bretania- Franþa) ºi Asociaþiei Grupul
de Acþiune Localã “Þara Oltului” (organism
din care face parte ºi comuna Racoviþa),
douã structuri asociative ce, în ultimii ani,
au avut colaborãri în diverse domenii, au
fost invitaþi de Reþeaua Ruralã Europeanã
(organism al Comisiei Europene) sã
prezinte primul bilanþ al acþiunilor comune
desfãºurate.
La întâlnirea, desfãºuratã luni, 27
februarie, în spaþiul Comisiei Europene
amenajat la salonul agriculturii din capitala
Franþei, GAL Pays Sud de Saint- Brieuc a

fost reprezentant
de delegaþi ai
comunei Ploeuc
Sur Lie însãrcinaþi cu gestionarea acþiunilor
de colaborare internaþionalã,
Jean-Noël Charpentier ºi JeanClaude Houée,
doi voluntari
activi ai cooperãrii, împreunã cu
Thibaut Guignard, animatorul programului Leader, iar
teritoriul Þãrii Oltului a fost reprezentat de
primarul comunei Cârþiºoara, Dorin Magda,
vicepreºedintele GAL “Þara Oltului”. Din
partea Comisiei Europene, a participat
însuºi comisarul european pentru agriculturã, Dacian Cioloº, echivalentul
ministrului agriculturii pentru toate cele 27
de state membre ale Uniunii Europene, dar
ºi alþi oficiali europeni.
De fapt, întreaga acþiune a fost organizatã
la sugestia ºefului european al agriculturii,
prezent, în urmã cu doi ani, la festivitatea
semnãrii protocolului de colaborare pentru
derularea Proiectului „Culturile alimentare
ºi energetice”, încheiat între GAL Pays de

Saint- Brieuc Sud ºi Asociaþia Grupul de
Acþiune Localã „Þara Oltului”. Oficialul
european a declarat chiar la debutul
festivitãþii, cã îºi dorea “sã afle cum s-au
desfãºurat acþiunile din cadrul proiectului ºi
sã se ºtie precis felul în care au fost folosite
fondurile europene”.
Cu acest prilej, cei din Pleouc Sur Lie,
dar ºi reprezentantul român, au fãcut un
bilanþ al muncii lor, referitor la culturile de
miscanthus ºi cartof. În acelaºi timp, au
prezentat pe larg schimbul cultural,
concretizat prin prezenþa grupurilor de tineri
din mai multe þãri la ultima ediþie a “Sãrbãtorii
Cartofului” (Ploeuc Sur Lie).
Comisarul european i-a felicitat ”pentru
acest program de cooperare concret ºi
eficace între teritoriile a
douã þãri cu o lungã istorie
comunã”. Concluzia comisarului s-a bazat pe
“împartãºirea experienþelor privind comerþul
produselor agricole, cãci
în România existã puþine
organizaþii
precum
cooperativele din Franþa”.
Imediat dupã întoarcerea din Franþa, Dorin
Magda, primarul comunei
Cârþiºoara, ne-a mãrtu-

risit cã este foarte încântat de oportunitatea
de a reprezenta teritoriul la aceastã
prestigioasã manifestare agricolã ºi de
întâlnirea avutã. “Sunt mulþumit pentru
colaborarea pe care o avem cu partenerii
francezi, îmi doresc ca aceastã sã se
dezvolte ºi în viitor, astfel încât sã derulãm
împreunã cât mai multe proiecte concrete.
Avem multe de învãþat unii de la alþii, iar
pentru români, unul dintre aspectele cele
mai importante de care trebuie sã se þinã
cont în viitor pentru a avea o agriculturã
performantã, cred cã este cel referitor la
crearea unor asocieri ale proprietarilor de
imobile, animale sau mijloace mecanizate ºi
formarea unor cooperative agricole
specializate.”, ne-a declarat Dorin Magda.

protecþia mediului, ºi are asiguratã asistenþa de specialitate
de cãtre un medic de liberã
practicã împuternicit. "D.S.V.S.A.
verificã documentele prezentate, elibereazã certificatul de
înregistrare sanitar-veterinarã,
ºi înscrie operatorul economic în
Registrul unitãþilor înregistrate
sanitar-veterinar. Înregistrarea
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 Mãsura 121
ºi 141, care se deruleazã în acest
an", afirmã dr. Ioan Penþea,
Compartimentul Comunicare, din
cadrul DSVSA Sibiu.

Se extinde
reþeaua de
trotuare ºi rigole
amenajate cu
dale de beton
Lucrãrile de extindere a reþelei de
trotuare ºi rigole în comunã continuã ºi
în acest an. În perioada imediat
urmãtoare, Primãria comunei Racoviþa
va achiziþiona o nouã cantitate de dale
ºi piºcoturi de beton, ce va fi folositã
pentru extinderea trotuarelor ºi
rigolelor betonate, astfel încât acest
gen de amenajãri sã acopere o
suprafaþã cât mai mare din comunã.
„Anul acesta am decis sã schimbãm
puþin modul de lucru pentru aceastã
operaþiune. Astfel, îi invitãm pe toþi cei
interesaþi sã-ºi amenajeze trotuarele
ºi rigolele pentru scurgerea apelor
pluviale din faþa proprietãþilor sã se
prezinte la sediul Primãriei Racoviþa
pentru a afla cum pot intra în posesia
materialelor. Noi vom oferi gratuit dalele
ºi piºcoturile necesare, urmând ca
fiecare solicitant sã execute lucrarea,
prin forþe proprii.”, ne-a informat
primarul comunei, Florina Peciu
Florianu.

rosu galben albastru negru

Atenþie la autorizaþia sanitar–veterinarã de funcþionare!

