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Şcoala din Racoviţa- alături de mai multe
şcoli europene într-un proiect Comenius

Sâmbãtã, 8 mai, s-a încheiat
prima întâlnire din acest an a
Proiectului Internaþional Comenius „Plante aromatice folosite
în bucãtãria europeanã”. Aceastã etapã s-a desfãºurat la
ªcoala cu clasele I-VIII din
Racoviþa, cu participarea
cadrelor didactice ºi copiilor din
localitate, dar ºi a partenerilor
(24 de elevi ºi 6 profesori) din
Franþa, Belgia ºi Polonia.
(continuare în pagina 3)

S-a încheiat prima etapă a Programului “Culturile alimentare
şi energetice”

viaþã al românilor, de a cunoºte
câte ceva din tradiþia ºi istoria
acestor locuri, da a înþelege
care sunt principalele proVineri, 14 mai, s-a încheiat prima parte practicã a Programului româno- francez bleme, nevoi ºi planuri ale
“Culturile alimentare ºi energetice”, rod al colaborãrii dintre Asociaþia Grupul de locuitorilor ºi autoritãþilor.

Acþiune Localã “Þara Oltului” ºi Association pour le Développement du Pays de L a p l i m b a r e c u
Saint-Brieuc Sud (Bretania- Franþa). Timp de ºase zile, Þara Oltului, teritoriul din c ã r u þ a
partea de sud a judeþului, situat între râul Olt ºi crestele Masivului Fãgãraº, a fost
Doi dintre oaspeþii GAL
gazda unei delegaþii formatã din nouã persoane (agricultori, tehnicieni agricoli, „Þara Oltului”, Fernand Tertre
(ce a fost gãzduit în comunã, de
mecanici etc), ce au sosit aici pentru a contribui la implementarea programului.
Programul celor câteva zile
petrecute în România a cuprins
mai multe întâlniri oficiale cu
primarii sau reprezentanþii
primãriilor din zonã (Avrig,
Racoviþa, Cârþiºoara, Cârþa,
Turnu Roºu), diverse întâlniri
cu membrii Asociaþiei Grupul
de Acþiune Localã “Þara Oltului”, vizitarea unor exploataþii
agricole, ferme, instituþii de
învãþãmânt, muzee ºi lãcaºuri
de cult din teritoriu, precum ºi
deplasãri la câteva obiective
turistice importante. Cu acest
prilej, francezii (unii dintre ei,
sosiþi pentru prima datã în þara
noastrã) au avut ocazia de a
“experimenta” pe viu modul de

familia David Raþiu) ºi Pierre
Michel Connen, au fost luni, 10
mai, invitaþii speciali ai conducerii administrative a comunei
Racoviþa. ªi pentru ca aceastã
zi sã rãmânã mult timp în amintirea lor, gazdele s-au gândit sã
ofere acestora o plimbare cu
cãruþa prin comunã ºi împrejurimile acesteia. Experienþa, o
premierã pentru cei doi francezi, a fost apreciatã din plin,
traseul parcurs fiind o adevãratã încântare. Francezii au
apreciat cadrul natural deosebit, aerul curat ºi simplitatea
frumoasã a locurilor, dar au
mãrturisit cã sunt puþin dezamãgiþi de faptul cã destul de
multe parcele de teren agricol

DISPOZIÞIA Nr
Nr.. 120 privind convocarea ºedinþei ordinare
din data de 26 mai 2010
Florina Peciu Florianu,
primarul comunei Racoviþajudeþul Sibiu,
În temeiul art. 39 alin. 1, 68
alin. 1, precum ºi art. 115 alin.
l lit.a din Legea nr. 2l5/200l
republicatã, privind administraþia publicã localã:

DISPUNE:

Art. l. Se convoacã ºedinþa de Dezoltare Intercomunitarã Florianu- primar.
ordinarã a Consiliului Local Avrig.
Emisã în Racoviþa, la 19
Iniþiator: Florina Peciu
Racoviþa, în data de 26 mai
mai 2010.
2010, ora 14, la sediul Florianu- primar;
Primãriei Racoviþa, cu urmãPRIMAR A V I Z A T
2. Proiect de hotãrâre privind
toarea ordine de zi:
FLORINA PECIU
aprobarea de denumiri strãzilor
FLORIANU
1. Proiect de hotãrâre privind ºi numerotarea clãdirilor în
S E C R E TTA
AR
asocierea Consiliului Local al comuna Racoviþa, jud. Sibiu.
VIRGINIA P
AVEL
Iniþiator: Florina Peciu
comunei Racoviþa în Asociaþia
PA

sunt nelucrate ºi de gunoiul de
tot felul depozitat în mod haotic
pe câmp, pe marginea drumurilor sau pe malurile
cursurilor de apã.

Câteva ore la
Racoviþa
Întreaga delegaþie din Franþa
a sosit la Racoviþa, pentru o
vizitã de câteva ore, miercuri,
12 mai 2010. oaspeþii au fost
primiþi la sediul Primãriei (sala

de ºedinþe), unde primarul
Florina Peciu Florianu, le-a fãcut o prezentare generalã a comunei ºi le-a oferit câteva cadouri simbolice. De asemenea,
francezii au putut afla câteva
detalii despre viaþa socialã ºi
situaþia economicã a comunei.
Cu acest prilej, au mai fost efectuate scurte vizite la ªcoala cu
clasele I-VIII ºi la Muzeul comunei
Racoviþa (Cãminul Cultural).
(continuare în pagina 4)

LA MULŢI ANI
TUTUROR COPIILOR!
În fiecare an, la 1 IUNIE se sãrbãtoreste ZIUA
COPILULUI. Cu acest prilej, vreau sã doresc
tuturor copiilor din Racoviþa ºi Sebeºu de Sus,
cei mai tineri cetãþeni ai comunei, multã
sãnãtate ºi bucurii alãturi de pãrinþi, bunici ºi
cei dragi. Copii, sã fiþi cuminþi, sã vã ascultaþi
pãrinþii, învãþãtorii ºi profesorii ºi sã luaþi de la
viaþã doar lucrurile bune ºi de valoare.
L A MULÞI A N I !
Primarul comunei Racoviþa
FLORINA PECIU FLORIANU

rosu galben albastru negru

Au sosit în România, la Racoviþa, din trei þãri ale Europei (Franþa, Polonia ºi
Belgia), pentru a fi parte în cel mai important proiect ºcolar derulat vreodatã la
instituþia de învãþãmânt din acestã comunã. Din diverse motive, unele destul de
greu de înþeles, unii au acceptat doar dupã anumite insistenþe ºi verificãri,
„provocarea” de a vizita România, de a fi parteneri cu elevi ºi cadre didactice de
aici. Dupã o sãptãmânã petrecutã în þara noastrã, dupã ce au învãþat câte ceva
despre modul nostru de a fi, despre traiul, obiceiurile, tradiþiile, istoria sau geografia
þãrii, dupã ce au cunoscut oamenii de aici ºi casele lor sau ºi-au fãcut prieteni, cu
toþii au plecat cu o altã pãrere, fiecare considerând cã experienþa trãitã este una
deosebitã, cu amintiri ºi trãiri din cele mai plãcute.
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Lucrări la primărie
De câteva zile, acoperiºul de la sediul Primãriei comunei Racoviþa a
intrat în reparaþii capitale.
În sc
urt timp, vechiul
scurt
acoperiº, aflat într-o stare
de degradare foarte avansatã, va fi în totalitate
înlocuit (structura din lemn
ºi þigla), iar în podul clãdirii
vor fi amenajate mai multe
spaþii, ce vor fi folosite
pentru
ca
activitatea
instituþiei sã se desfãºoare
în condiþii cât mai normale.

În paralel cu lucrãrile de
la acoperiº, s-a început ºi
demolarea vechiului grajd
din curtea primãriei, folosit
în trecut pentru adãpostirea taurului comunal, dar
ºi a altor anexe. Dupã ce
aceste operaþiuni vor fi
finalizate, curtea Primãriei
comunei Racoviþa va cãpãta o nouã înfãþiºare, aici
urmãnd a fi amenajate mai
multe locuri de parcare,
ronduri cu flori ºi spaþii
verzi.

Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie pentru Agriculturã
informeazã crescãtorii de ovine/
caprine cã în perioada 28 aprilie

- 31 mai, pot solicita subvenþia
financiarã pentru sectorul
zootehnie. Pentru a beneficia de
prima pe cap de animal pentru

ovine/caprine, producãtorii
trebuie sã îndeplineascã mai
multe condiþii. Astfel, efectivul
din exploataþie trebuie sã fie de

Protecþia muncii în construcþii
Inspectoratul Teritorial de
Muncã Sibiu a organizat, în a
doua parte a lunii aprilie, douã
întâlniri cu reprezentanþii
societãþilor comerciale din judeþ care îºi desfãºoarã activitatea în domeniul construcþiilor.
Prima întâlnire a avut loc la
Sibiu, iar a doua s-a desfãºurat
la Mediaº. Tema reuninilor a
fost îmbunãtãþirea mediului de
muncã în domeniul construcþiilor prin promovarea dialogului

social. "Acest gen de întâlniri
reprezintã o modalitate de
informare ºi conºtientizare
asupra situaþiei existente ºi a
modului în care trebuie acþionat
pentru înlãturarea abaterilor de
la prevederile legale, prin
prisma dialogului social. Au fost
prezentate mai multe materiale
informative, recomandate de
Inspecþia Muncii Bucureºti,
referitoare la cerinþe minime de
securitate pentru lucrul la

înãlþime, reglementãri legislative referitoare la coordonarea
securitãþii ºi sãnãtãþii în muncã,
pe ºantierele temporare ºi
mobile ºi proceduri de lucru
europene pe ºantierele de
construcþii", spune Francisc
Szombatfalvi-Török, director
coordonator al ITM Sibiu.
În ultimul an, Inspectoratul
Teritorial de Muncã Sibiu a
desfãºurat 613 controale privind
verificarea modului în care este

minim 50 capete ovine femele,
respectiv de cel puþin 25 capete caprine femele, vârsta
acestora fiind de minimum un
an pânã la data de 31 martie a
anului în care se face solicitarea primei. Totodatã, efectivul
pentru care se solicitã prima
trebuie sã fie înscris în Registrul naþional al exploataþiilor la
data depunerii cererii ºi trebuie
menþionat în exploataþie la
adresa menþionatã în cerere, în
perioada 1 iunie - 31 august
2010. Reprezentanþii APIA
susþin cã este important de
menþionat cã, începând cu
2010, dacã în urma verificãrilor
se constatã diferenþe între
numãrul animalelor solicitat la

platã ºi numãrul animalelor
eligibile, se aplicã reduceri sau
excluderi de la platã. Pentru
situaþia în care diferenþa dintre
animalele solicitate ºi cele
determinate este mai micã sau
egalã cu trei, nu se aplicã nici
o penalizare. Dacã acestã
diferenþã este mai mare sau
egalã cu trei, prima totalã se
reduce cu un procent de: 5 la
sutã dacã raportul dintre
numãrul de animale cu nereguli
ºi numãrul de animale
determinat este mai mic sau
egal cu 10 la sutã; 10 la sutã
dacã raportul dintre numãrul
aminalelor cu nereguli ºi
numãrul de animale determinat
este mai mare de 10 la sutã, dar

mai mic sau egal cu 20 la sutã;
15 la sutã dacã raportul dintre
numãrul de animale cu nereguli
ºi numãrul de animale
determinat este mai mare de 20
la sutã, dar mai mic sau egal
cu 30 la sutã; 20 la sutã dacã
raportul dintre numãrul de
animale cu nereguli ºi numãrul
de animale determinat este mai
mare de 30 la sutã, dar mai mic
sau egal cu 50 la sutã.
Dacã raportul dintre numãrul
de animale cu nereguli ºi
numãrul de animale determinat
este mai mare de 50 la sutã,
solicitantul este exclus de la
platã pentru anul în care se face
solicitarea primei pe cap de
animal.

respectatã legislaþia în vigoare
din punct de vedere al securitãþii ºi sãnãtãþii în muncã, în
560 de unitãþi din domeniul
construcþiilor care-ºi desfãºoarã activitatea pe raza judeþului Sibiu. Pentru cele 1.642 de
deficienþe constatate, s-au
dispus mãsuri de remediere ºi
s-au aplicat sancþiuni contravenþionale în valoare de 311.500
lei. În cazul situaþiilor periculoase constatate în controale, a
fost sistatã activitatea la 56 de
locuri de muncã ºi oprite din

funcþiune 310 echipamente
tehnice. Principalele deficienþe
constatate în controale, în
domeniul construcþiilor sunt
lipsa evaluãrii riscurilor; instruire necorespunzãtoare;
neasigurarea supravegherii
medicale a stãrii de sãnãtate a
lucrãtorilor; neutilizarea echipamentului individual de protecþie
din dotare ºi lipsã instrucþiuni
de securitate a muncii pentru
activitãþile desfãºurate sau
instrucþiuni proprii care nu au
la bazã evaluarea riscurilor. Din

totalul de 92 evenimente înregistrate de Inspectoratul Teritorial de Muncã Sibiu, anul trecut
17 au fost în domeniul construcþiilor, dintre acestea 5 au
fost mortale, iar 12 cu incapacitate temporarã de muncã.
Cele mai frecvente cauze ale
acestor accidente de muncã au
fost: cãdere de la înãlþime;
efectuare necorespunzãtoare
de comenzi manevre; neutilizarea echipamentului individual
de protecþie ºi surpare de
maluri.

Depunerea situaþiilor financiare anuale pentru 2009
I. SITUAÞIILE FINANCIARE
ANUALE pentru 2009 se depun
numai LA OFICIUL REGISTRULUI COMERÞULUI, de
cãtre societãþiile comerciale, în
conformitate cu prevederile Legii
nr. 441/2006 pentru modificarea
ºi completarea Legii nr. 31/1990,
republicatã, ale Legii nr. 26/1990
privind registrul comertului,
republicat[, coroborate cu

prevederile Legii nr. 259/2007
pentru modificarea ºi completarea Legii contabilitãþii nr. 82/
1991. Termenul limitã de
depunere este 30 mai 2010.
Societãþile comerciale care de
la constituire nu au desfãºurat
activitate, precum ºi cele aflate
în lichidare, aveau obligaþia
depunerii unei declaraþii în
acest sens, la Oficiul Regis-

trului Comerþului, pânã cel
târziu la data de 1 martie 2010.
II. LA UNITÃÞILE TERITORIALE ALE MFP SITUAÞIILE FINANCIARE ANUALE
SE DEPUN NUMAI DE CÃTRE:
1. Societãþi /companii naþionale, regiile autonome ºi
instituþile naþionale de
cercetare – dezvoltare. Termen
de depunere: 30 mai 2010

2. Subunitãþile înregistrate în
România, care aparþin unor
persoane juridice cu sediul în
strãinatate. Termen de depunere:
30 mai 2010
3. Societãþi cooperatiste ºi
celelalte persoane juridice care,
în baza legilor speciale de
organizare, funcþioneazã pe
principiile societãþilor comerciale. Termen de depunere: 30

aprilie 2010
4. Asociaþiile, fundaþiile sau
alte organizaþii de acest fel,
partidele politice, patronatele,
organizaþiile sindicale, cultele
religioase, precum ºi altele
asemenea înfiinþate în baza unor
legi speciale. Termen de depunere: 30 aprilie 2010
5. Persoanele juridice, cu
excepþia societãþilor comer-

ciale, care nu au desfãºurat
activitate de la infiinþare pânã la
sfârºitul exerciþiului financiar,
precum ºi cele în lichidare,
aveau obligaþia depunerii unei
declaraþii în acest sens, la unitãþile teritoriale ale MFP pânã
cel tãrziu la data de 1 martie
2010.
Biroul de presã
al DGFP Sibiu

9 târguri de animale vii autorizate, în judeþul Sibiu
Târgurile tradiþionale din judeþ pot
funcþiona numai dacã îndeplinesc
cerinþele legale, în caz contrar
primãriile riscã amenzi contravenþionale
între 1.000–10.000 lei
Condiþii de
funcþionare
În judeþul Sibiu, comercializarea animalelor de interes
economic, cât ºi a celor de
companie se face doar în
târguri de animale vii, autori-

zate/înregistrate sanitar-veterinar, conform legislaþiei în
vigoare. Este vorba de spaþii
special amenajate la nivelul
unei unitãþi administrativteritoriale, care sunt destinate
vânzãrii directe de animale vii,
provenite din gospodãriile

populaþiei. Pentru ca un astfel
de spaþiu sã fie autorizat
sanitar-veterinar trebuie sã
îndeplineascã urmãtoarele
condiþii: sã aibã asistenþã
asiguratã medical-veterinarã
prin contract încheiat de administratorul târgului cu un medic
veterinar de liberã practicã; sã
deþinã spaþii corespunzãtoare
pentru izolarea animalelor
diagnosticate bolnave în târg; sã
funcþioneze dupã un program
avizat de DSVSA Sibiu; sã fie
împrejmuit; sã deþinã o singurã
poartã de acces pentru

mijloacele de transport animale,
la nivelul cãreia se amplaseazã
rampa de descãrcare/încãrcare
pentru animale; sã fie prevãzut
cu utilitãþi pentru dezinfecþie
sau sã deþinã contract cu
unitãþi specializate.
Important! Pe perioada
funcþionãrii târgului de animale
vii, localitatea pe teritoriul
cãreia este organizat nu trebuie
sã fie supusã unor restricþii
sanitar-veterinare.
În interiorul târgului, au
acces numai animalele vii identificate ºi înregistrate conform

O soluþie - declarã dr. ªerlegii, însoþite de documentele
ban Þichindelean, director
sanitar-veterinare legale.
coordonator al DSVSA Sibiu Târguri autorizate
ar fi reamenajarea la nivelul
În prezent, în judeþul Sibiu cerinþelor actuale a târgurilor
sunt autorizate sanitar-veterinar tradiþionale de animale vii de la
numai 9 târguri de animale vii, Târnava, Alma, Marpod,
în: Ludoº, Ocna Sibiului, Nocrich, Arpaºu de Jos, ªeica
Cristian, Orlat, Miercurea Mare, Tãlmaciu ºi Agnita.
Sibiului, Apoldu de Jos,
Fãrã reamenajãrile necesare,
Sãliºte, Dumbrãveni ºi ªo- aceste obiective funcþioneazã
roºtin. Practic, aceste locaþii ilegal ºi riscã sancþiuni
sunt insuficiente pentru contravenþionale de la 1.000 la
solicitãrile crescãtorilor de 10.000 lei, conform prevederilor
animale din judeþ ºi din judeþele HG 894 cu modificãrile
limitrofe.
ulterioare.

rosu galben albastru negru

APIA plãteºte subvenþiile pentru caprine ºi ovine
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Întâlnire pentru „Comorile din ţara Oltului”
referitoare la desfãºurarea celei
de-a treia ediþii a acestei
acþiuni. Astfel, pentru o mai bunã organizare ºi colaborare
între factorii implicaþi în organizare, s-a hotãrât ca formarea
echipelor locale de acþiune
(antrenori), ce vor lucra pentru
ediþia 2010 a concursului, sã
se definitiveze pânã în 15 mai,
dupã aceastã datã urmând a fi
create echipajele de copii ce
vor participa. S-au stabilit
detalii referitoare la probele ce
vor fi incluse în concurs, precum ºi câteva chestiuni legate
de regulamentul taberei. Participanþii au hotãrât ca, pânã la
data de 15 mai, echipele locale
de acþiune sã definitiveze
fiºele cu informaþii generale
despre localitãþile ce vor fi
reprezentate în concurs, în

Informaþii utile

Serviciul Public pentru
Situaþii de Urgenþã din cadrul
Primãriei comunei Racoviþa vã
informeazã care sunt principalele mãsuri ce trebuie luate
pentru evitarea producerii unor
incendii în gospodãrii.
A) ÎN EXTERIOR SE V
A
VA
CONTROLA:
1. RESPECTAREA REGULILOR ªI MÃSURILOR DE
PREVENIRE LA GRAJDURI,
MAGAZII ªURI ªI ALTE DEPENDINÞE ASEMÃNÃTOARE
Se interzice:
a) iluminatul cu lumânãri,
chibrituri, torþe, fãclii, alte surse
cu flacãrã deschsã, fumatul în

interior;
b) exploaterea instalaþiilor
electrice de iluminat cu improvizaþii;
c) depozitarea produselor
inflamabile (benzinã, motorinã,
petrol), în cantitãþi mai mari de
20 litri, în imobile de locuit ºi în
subsolurile acestora.
2. RESPECTAREA REGULILOR DE PREVENIRE A
INCENDIILOR LA DEPOZITAREA FURAJELOR, PAIELOR
ªI ALTOR MATERIALE COMBUSTIBILE
Se interzice:
a) depozitarea furajelor,
paielorºi materialelor combus-

funcþie de conþinutul acestora
urmând a fi alcãtuit
chestionarul pentru proba de
culturã
generalã
ºi
cunoaºterea teritoriului, ce va
fi pregãtitã copiilor participanþi.
Tot cu acest prilej, cei prezenþi
au fost de acord cu solicitãrile
venite din partea ºcolilor
generale din Scoreiu ºi Arpaºu
de Jos, astfel încât la Proiectul
„Comorile din Þara Oltului” din
acest an vor participa ºi
echipele acestor comunitãþi.
Ediþia a III-a a Proiectului
„Comorile din Þara Oltului” se
va desfãºura în perioada 6-8
august, pe teritoriul oraºului
Avrig (Zona Turisticã Valea
Avrigului). Vã reamintim cã la
ediþia de anul trecut a
concursului, desfãºuratã la ocupat locul secund. Urmã- organizatorilor acestei acþiuni a 31 mai, începând cu ora 14,
Boiþa, echipajul din Racoviþa a toarea întâlnire de lucru a fost stabilitã pentru ziua de luni, la Primãria oraºului Avrig.
tibile în imediata apropiere a
imobilelor de locuit, bucãtãriilor
de varã, cuptoarelor de pâine,
afumãtoriilor, anexelor gospodãreºti;
b) facerea focului deschis
saufolosirea mijloacelor de iluminat cu flacãrã deschisã ori fumatul, lângã depozitele de furaje
ºi alte materiale combustibile;
c) aprinderea focului pe timp
de vântºi lãsarea acestuia
nestins pe timpul nopþii.
ESTE OBLIGA
TORIE:
OBLIGAT
Supravegherea focurilor
fãcute în aer liber ºi stingerea
acestora pe timpul nopþii.
3.RESPECTAREA REGULILOR DE PREVENIRE LA FOLOSIREA BUCÃTÃRIILOR DE
VARÃ, LA EXPLOATAREA
CUPTOARELOR, MAªINILOR
DE GÃTIT ETC.
Se interzice:
a) custruirea bucãtãriilor de
varã, amplasarea cuptoarelor ºi
sobelor de gãtitîn imediata
apropiere a grajdurilor, ºurilor,
locurilor de depozitare a furajelor sau a altor materiale combustibile.
b) scoaterea burlanelor de
evacuare a fumuluiºi gazelor
fierbinþisub streaºina efectuatã
din material combustibil ºi fãrã
a fi izolate termicfaþã de materialele combustibile ale construcþiei;
c) aruncarea cenuºii nestinse

în apropierea depozitelor de
furaje, a construcþiilor ºi altor
materiale combustibile.
ESTE OBLIGA
TORIE:
OBLIGAT
Depozitarea cenuºei cu jar în
gropi anume amenajate, cupã ce
a fost umectatã (udatã) cu apã.
B) ÎN INTERIOR SE V
A
VA
CONTROLA:
4. RESPECTAREA REGULILOR ªI MÃSURILOR DE
PREVENIRE LA INSTALAREA
ªI DEPOZITAREA SOBELOR
Se interzice:
a) amplasarea sobelor metalice la o distanþã mai micã de un
metru faþã de pereþii combustibili
sau alte materiale inflamabile;
b) amplasarea sobelor de
metal direct pe duºumeaua de
scândurã;
c) exploatarea sobelor cu uºa
cenuºarului ºi focarului defecte;
d) aprinderea focului în sobe
cu produse petroliere în condiþii
care sã prezinte pericol de
incendiu, ori sã se ardã lemne
mai lungi decât zona focarului;
e) amplasarea rufelor puse la
uscat la o ditanþã de mai micã
de un metru faþã de sobele
metalice;
f) supraîncãlzirea sobelor cu
sau fãrã acumulare de cãldurã.
5. RESPECTAREA REGULILOR ªI MÃSURILOR DE
PREVENIRE A INCENDIILOR
LA MONTAREA ªI EXPLOATAREA COªURILOR ªI

BURLANELOR DE FUM
Se interzice:
a) încastrarea în coºurile de
fum a elementelor combustibile
ale acoperiºului sau ale planºeului;
b) utilizarea coºurilor de fum
fãrã uºiþe de protecþie la gurile
de vizitare;
c) exploatarea coºurilor din
zidãrie fãrã a fi tencuite ºi
vãruite.
6. RESPECTAREA REGULILOR DE PREVENIRE A
INCENDIILOR LA FOLOSIREA
ENERGIEI ELECTRICE
Se interzice:
a) folosirea instalaþiilor,
aparatelor electrice cu defecþiuni
sau improvizaþii, cu prize sau
întrerupãtoare defecte, doze sau
derivaþii fãrã capace de protecþie;
b) exploatare ainstalaþiilor
electrice cu siguranþe decalibrate
ºi supradimensionate;
c) lãsarea nesupravegheatã a
aparatelor electrice sub tensiune;
d) executarea sau modificarea
instalaþiilor electrice de cãtre
persoane neautorizate.
ESTE OBLIGA
TORIE:
OBLIGAT
- Scoaterea de sub tensiune a
mijloacelor electrice de încãlzire
la pãrãsirea locuinþei ºi a
celorlalþi consumatori electrici
nesupravegheaþi timp indelungat.
RESPECTAREA REGULILOR DE PREVENIRE ÎN
PODURILE CASELOR
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Azi toþi copii din lume
Sãrbãtoresc ziua lor.
Fiecare-i o minune,
În ochii pãrinþilor!
Sã creascã mari le urãm!
Sãnãtoºi, frumoºi, cuminþi,
Sã fie ascultãtori
Faþã de ai lor pãrinþi.
Veseli ei mereu sã fie,
Fãrã griji ºi supãrãri,
Sã aibã parte doar de bine,
Gãnduri bune, fericire
Din inimã le urãm!
LA MULÞI ANI!
Iuliana Raþiu
Se interzice:
a) construirea de boxedinh
lemn ºi depozitarea de materiale
combustibile;
b) amenajarea ºi folosirea
afumãtoriilor;
c) folosirea pentru iluminat a
mijloacelor cu foc deschis (chibrituri, lumânãri, torþe, fãclii).
Toate aceste mãsuroi sunt
prevãzute de Legea nr. 307/2006
privind apãrarea împotriva
incendiilor.
ªeful Serviciului
Voluntare pentru Situaþii de
Urgenþã din cadrul
Primãriei comunei Racoviþa
Lucian Gerea

ªcoala din Racoviþa- alãturi de mai multe ºcoli europene
într-un proiect Comenius
(continuare din pagina 1) construcþia SA, dar ºi a mai
multor cetãþeni ai comunei.
Vreau sã le mulþumesc tuturor
Mobilizare pentru
celor ce ne-au sprijinit ºi s-au
implicat, în mod deosebit ºefuamenajarea curþii
lui de ºantier de la Hidroºcolii
construcþia, primarului Florina
Cu doar câteva zile înainte de Peciu Florianu ºi directorului
sosirea oaspeþilor, elevii ºi ºcolii, Dorina Mocanu. Consicadrele didactice de la ªcoala der cã am fãcut o treabã bunã,
cu clasele I-VIII din comuna ºi cã imaginea curþii ºcolii este
Racoviþa, au desfãºurat o acþiu- acum mult îmbunãtãþitã.”, ne-a
ne de igienizare ºi amenajare a mai spus Camelia Limbãºan.
curþii instituþiei de învãþãmânt.
Activitãþi diverse
Au fost efectuate lucrãri de
Programul pregãtit de gazde
curãþenie, s-a împrãºtiat pietriº,
au fost eliminate resturile de pentru cele câteva zile ale promateriale de construcþii ce nu iectului a cuprins diverse întâlmai sunt utile etc. Prof. Came- niri cu elevii ºi cadrele didaclia Limbãºan, coordonatoarea tice din localitate, ateliere de
proiectului din partea ºcolii lucru comune, activitãþi sporsibiene, ne-a informat cã la tive, lecþii practice de spre buaceastã acþiune au participat, în cãtãria româneascã ºi folosirea
mod voluntar, copiii (sau p[- diverselor plante aromatice
rinþii acestora) implicaþi în pro- pentru unele reþete, precum ºi
iectul internaþional, dar ºi alþi excursii la Sibiu (unde au fost
elevi din ºcoalã. „Pentru desfã- vizitate câteva muzee), Braºov,
ºurarea acestei acþiuni, am Castelul Peleº, Bâlea Lac etc.
beneficiat de sprijinul Primãriei
Searã tradiþionalã
comunei Racoviþa, a oamenilor
ºi utilajelor de la SC HidroVineri seara, la Câminul

Întâlnirea s-a încheiat destul de
târziu, aproape de miezul
nopþii, mulþi dintre tineri fiind
convinºi cu greu de faptul cã
nevoia de odihnã este mare,
Cultural Racoviþa, oaspeþii având în vedere cã, la doar
europeni, alãturi de partenerii câteva ore distanþã, urma un
români, au participat la o searã drum lung cãtre casã.
tradiionalã româneascã. A fost
Alãturi de ºcoli
cel mai potrivit mod de a le
spune „la revedere!” vizitatodin 6 þãri ale
rilor, din ingredientele acestei
Europei
seri nelipsind muzica popularã
ºi dansul tradiþional, costumele
În Proiectul Internaþional Coromâneºti, specifice locului menius „Plante aromatice
(mulþi dintre elevii ºi profesorii folosite în bucãtãria europeanã”
ºcolii gazdã, dar ºi câþiva dintre sunt implicate 9 instituþii de
oaspeþi, au îmbrãcat costume învãþãmânt din 7 þãri ale Europopulare), dar nici mâncãrurile pei (Franþa, Belgia, Polonia,
tradiþionale. La realizarea Cipru, Italia, Turcia ºi Româspectacolului ºi-au adus contri- nia). Din partea ªcolii cu clabuþia, pe lângã elevii ºi cadrele sele I-VIII din comuna Racoviþa,
didactice de la ºcoala din proiectul este coordonat de
localitate ºi diverºi ivitaþi de la prof. Camelia Limbãºan. Din
instituþii de învãþãmânt din echipa localã de implementare
apropiere (Sebeºu de Sus, mai face parte directorul ºcolii,
Arpaºu de Jos). Au fost pre- prof. Dorina Mocanu, prof.
zenþi la aceastã searã festivã, Cristina Semeniuc, prof. Stela
reprezentanþi ai conducerii ad- Pleºa, prof. Andreea Cosma ºi
ministrative a comunei (pri- înv. Cristina Fogoroº. Urmãmarul Florina Peciu Florianu), toarea etapã a proiectului se va
membri ai Consiliului Local derula în cursul lunii octombrie
Racoviþa, cadre didactive de la a acestui an, când elevii ºi
ºcoala gazdã, reprezentanþi ai cadrele didactice din Racoviþa
instituþiilor de învãþãmânt din se vor deplasa în Franþa, Belgia
apropiere, diverºi alþi invitaþi. ºi Polonia.

rosu galben albastru negru

Frumosul Complex Turistic
ALBOTA (Arpaºu de Sus), a
gãzduit lunea trecutã o nouã
ºedinþã de lucru a echipei de
organizatori ai Proiectului
„Comorile din Þara Oltului”.
Au fost prezenþi reprezentanþi
ai localitãþilor Avrig, Mârºa,
Arpaºu de Jos, Racoviþa,
Cârþiºoara, Porumacu de Jos,
Arpaºu de Sus, Cârþa ºi Turnu Roºu, fiind astfel „acoperit”
aproape între teritoriul sibian
al Þãrii Oltului. (ªedinþa a fost
precedatã de o întrevedere a
membrilor Consiliului Director
al concursului, ce s-a desfãºurat la ªcoala cu clasele IVIII din comuna Cârþa.) În
cadrul întâlnirii au fost stabilite
unele completãri ºi modificãri
în regulamentul proiectului ºi
au fost luate decizii concrete
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S-a încheiat prima etapă a Programului
“Culturile alimentare şi energetice”
(continuare din pagina 1) siguranþã, vor urma, vor aduce
doar lucruri bune pentru ambele
teritorii ºi oamenii de aici.”, a
Încântaþi de
concluzionat Pierre Michel
România ºi
Connen.
La sfârºitul vizitei, ºeful
delegaþiei franceze, Pierre
Michel Connen, un vechi
prieten al României ºi în
special, al Avrigului, mi-a
mãrturisit cã fiecare component al grupului a avut
parte de una dintre cele mai
plãcute experienþe ale vieþii,
fiind foarte impresionaþi de
modul cum s-a desfãºurat
aceastã acþiune. “România ºi
în mod deosebit Þara Oltului
va râmâne pentru totdeauna
în mintea ºi inima noastrã,
oamenii ºi locurile de aici
fiind amintiri ce nu pot sã ne
creeze decât plãcere. Vreau
sã mulþumesc, în numele
meu ºi al tuturor colegilor,
prietenilor români ce au fãcut
tot posibilul ca noi sã ne
simþim atât de bine aici. Sunt
convins cã vom face lucruri
bune împreunã, iar acest
program, dar ºi cele ce, cu

De la Miscanthus,
la cartof…
Realizarea
plantaþiei
experimentale de MISCANTHUS, prima de acest fel
din acestã parte a þãrii, a
constituit principalul scop al
acestei deplasãri. De fapt,
aceastã acþiune este prima
parte practicã din Programul
româno- francez “Culturile
alimentare ºi energetice”,
operaþiunea fiind încheiatã cu
succes în cursul zilei de marþi.
Urmãtoarea acþiune de
importanþã majorã din cadrul
acestui program se va desfãºura în cursul lunii septembrie a acestui an, când o
delegaþie a Asociaþiei Grupul
de Acþiune Localã “Þara
Oltului” va face o deplasare în
Franþa. (Din aceastã delegaþie
vor face parte ºi mai multe
persoane din comuna Racoviþa.) Tot atunci va demara ºi o
altã secþiune a programului, ce
are ca scop valorizarea cunoºtinþelor comune privind cultura
cartofului, fapt ce va permite
formarea cultivatorilor ºi tehnicienilor pentru creºterea productivitãþii ºi îmbunãtãþirea
calitãþii în acest domeniu.

Oficiali de rang
înalt interesaþi de
colaborarea
româno- francezã

Bucureºti, Excelenþa Sa Henri
Paul. Din partea Asociaþiei
Grupul de Acþiune Localã „Þara
Oltului”, actul a fost semnat de
preºedintele structurii, dr.
Marius Badea, iar Association
pour le Développement du Pays
de Saint-Brieuc Sud (BretaniaFranþa), a fost reprezentatã de

Thibaut Guignard, consilier al
preºedintelui acestui GAL.
Contractul de colaborare
semnat de partenerii francezi
ºi români este primul document de acest fel din aceastã
etapã a Programului
LEADER, încheiat între douã
structuri de tip GAL.

Documentul de colaborare
pentru Programul „Culturile
alimentare ºi energetice” a fost
semnat în cea de-a doua
jumãtate a lunii aprilie, la sediul
Ministerului Agriculturii ºi
Dezvoltãrii Rurale, în prezenþa
comisarului european pentru
agriculturã ºi dezvoltare ruralã,
Dacian Cioloº, a ministrului de
resort, Mihail Dumitru ºi a
ambasadorului Franþei la

Sãrbãtoriþii lunii mai

Drãgoiu (nr. 234A), Ioan
Pãcurar (nr. 244), Ioan Sinu (nr.
254), Ioeronim Vasiu (nr. 327),
Paraschiva Drãgoiu (nr. 339),
Dorel Tatu (nr. 354), Ana
Breteºan (nr. 360), Alexandru
Murãrescu (nr. 369), Miron
Cândea (nr. 375), Maria
Armenciu (nr. 420), Maria
Brãtilescu (nr. 421), Liviu
Brezaiu (nr. 442), Tavifta
Haºegan (nr. 455), Aurel
Stoichiþã (nr. 463), Cornel
Suciu (nr. 499).

SEBEªU DE SUS
Continuãm ºi în acest numãr
al publicaþiei „Jurnalul de
Racoviþa”, publicarea numelor
tuturor cetãþenilor comunei,
nãscuþi între anii 1940-1950, 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.

Maria Stãnilã (nr. 56), Maria
Popa
(nr. 91), Elisabeta Floare
RACOVIÞA
(nr. 126), Maria Cãlin (nr. 164),
Mãrioara Bobanga (nr. 47), Maria Floare (nr. 293).
Elena Balea (nr. 68), Maria
Tãrîþã (nr. 116), Iosif Iancu (nr.
Urãm sãrbãtoriþilor din
135), Florentina Muntean (nr.
aceastã lunã multã
163), Nicolae Pãcurariu (nr. sãnãtate, fericire ºi bucurii
166), Emilia Mãierean (nr. 200),
alãturi de cei dragi.
Angela Cãlin (nr. 230), David
LA MULÞI ANI!

Credite pentru tractoare
Credite pentru tractoare, prin
Programul Rabla Agricol.
Aceasta este noua ofertã a
CEC Bank. Instituþia a lansat
un produs de creditare special
destinat fermierilor care doresc
sã îºi achiziþioneze un tractor
nou, prin programul Rabla
Agricol derulat de Ministerul
Mediului. Creditul oferit de CEC
Bank acoperã diferenþa dintre
preþul tractorului ºi prima de
casare oferitã de stat.
Cuantumul primei de casare
a tractorului vechi este de cel
mult 17.000 lei, fãrã a depãºi
însã 50% din preþul de achiziþie
al tractorului nou, pentru
persoanele fizice, sau 40% din
preþul de achiziþie fãrã TVA, în
cazul persoanelor juridice.
Împrumutul acordat de CEC
Bank se acordã în moneda

naþionalã pe o perioadã de cel
mult 6 ani. Banca nu solicitã
contribuþie proprie, iar rambursarea ratelor este flexibilã,

adaptatã caracterului sezonier
al activitãþilor agricole. Pentru
rambursarea anticipatã a creditului nu se percepe comision.

rosu galben albastru negru

români

