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Tradiþii de Crãciun

colindat ºi a invitat oamenii în
interiorul cãminului, unde au
fost serviþi cu diverse bãuturi
calde (vin ºi rachiu), dar ºi
pentru a asista la un scurt
program artistic. La realizarea
spectacolului au contribuit
membrii Cetei ºi copiii de la
ªcoala cu clasele I-VIII Racoviþa, din program nelipsind
recitalurile de colinde, sceneta
„Irozii” ºi câteva suite de
dansuri populare. La final,
participanþii au fost invitaþi la
joc, atmosfera generalã fiind de
bunã dispoziþie.

Dana
Marge, Dana, prin grãdinã,
Cununã de vineþele,
Merge,
Dana,
prin
grãdinã...,
Cu cizmele tropãind,
Cu rochiþa-n vânt trãgând,
Cu mâinile- ca florile,
Cu botele- ca rujile!
La fântânã c-o ajuns,
Apã-n bote º-o luat,

ªi-napoi cân` s-o-nturnat,
Cu trei juni s-o-ntâmpinat;
Cu trei juni, ca trei peuni!
Unu-o-ntins-o, de mi-o
prins-o,
De i-o luat mãr din sân...
Altu-o-ntins-o de mi-o
prins-o,
De i-o luat inelu...
Altu-o-ntins-o, de mi-o

prins-o,
De i-o luat cununa...
Ia din greu i-oblãstãmat:
Cel ce mi-o luat mãr din
n,
sâ
sân,
Putrezeascã, ca dânsu`,
Ca dânsu, ca mãr din
sân!
Cel ce mi-o luat inelu`,
Petreacã-se prin dânsu`,

Prin dânsu, ca degetu
Cel ce –o luat cununa,
Cununa-s-ar cu dânsa,
Cu ddânsa,
ânsa, cu doamnã-sa!
Fire-ai, Ano, sãnãtoasã,
Sã-þi
dai
„cinstea”,
bucuroasã,
Ana sã se-nveseleascã,
Nouã sã ne mulþumeascã,
ªi la mulþi ani sã trãiascã!

APIA elibereazã adeverinþe pentru crescãtorii de animale
Centrul Judeþean APIA Sibiu
îi informeazã pe beneficiarii
plãþilor naþionale directe
complementare (PNDC) din
sectorul zootehnic (specia
ovine/caprine, aferente anului
2010) cã se elibereazã adeverinþe celor care intenþioneazã
sã acceseze credite de la
bãncile care au încheiat convenþii cu APIA pentru finanþarea activitãþilor curente.
Aceste credite reprezintã un
instrument creat pentru a ajuta
financiar fermierii pânã la
primirea la termen, potrivit

legislaþiei în vigoare, a primei
pe cap de animal la care sunt
îndreptãþiþi. Opþiunea de a
solicita creditul îi aparþine
integral fermierului. Pânã la
aceastã datã, APIA Bucureºti a
încheiat convenþii cu douã
bãnci comerciale ºi anume
CEC Bank ºi Raiffeisen Bank.
Potrivit convenþiei, la solicitarea scrisã a fermierului, APIA
va elibera o Adeverinþã de Înregistrare Fermier prin care
confirmã: cã beneficiarul a
depus cererea de platã pentru
PNDC – sectorul zootehnic, la

specia ovine/caprine, pentru
anul 2010; cã s-au efectuat
controalele ºi verificãrile administrative asupra Cererii de
Platã a Beneficiarului, pânã la
data emiterii adeverinþei,
conform reglementãrilor în
vigoare; cã beneficiarul nu face
obiectul excluderilor de la platã
la data emiterii adeverinþei ºi
cã îndeplineºte condiþiile generale pentru acordarea sumelor
cuvenite în cadrul PNDC –
sectorul zootehnic, la specia
ovine/caprine, în conformitate
cu legislaþia în vigoare precum

ºi numãrul de animale eligibile
pentru prima pe cap de animal.
Înainte de a solicita
Adeverinþa de la Centrul Judeþean APIA Sibiu, fermierul
trebuie sã solicite bãncii de la
care doreºte sã acceseze
creditul pentru PNDC – sectorul
zootehnic, specia ovine/ caprine,
o adeverinþã în care banca sã
specifice contul de credit în
care APIA îi va vira suma
cuvenitã. Atât adeverinþa emisã
de bancã (creditor) cât ºi cea de
înregistrare a fermierului
reprezintã documente tipizate

stabilite în cadrul convenþiei.
Menþionãm faptul cã banca
(creditorul) are dreptul de a
impune, pe lângã o serie de
adeverinþe / acte doveditoare
necesare dosarului, propriile
condiþii de creditare, stabilite
de cãtre creditor ºi aprobate de
cãtre Banca Naþionalã a României. Aici sunt incluse ºi
garanþii pe care creditorul le
poate solicita din partea fermierului. Centru Judeþean
APIA Sibiu þine sã atragã atenþia potenþialilor beneficiari
interesaþi sã îºi aleagã credi-

torul numai dupã un studiu
atent al condiþiilor de creditare impuse de fiecare bancã
(creditoare), pentru a beneficia de condiþiile de creditare
cele mai avantajoase ºi care
se potrivesc cel mai bine profilului exploataþiei sale. Plãþile naþionale directe complementare în sectorul zootehnic,
la specia ovine/caprine, reprezintã prima pe cap de animal ovine/caprine, în cuantum
de 40 lei/cap (conform
prevederilor Hotãrârii Guvernului nr.1175/2010).

A început colectarea impozitelor şi taxelor locale
Locuitorii comunei Racoviþa ºi persoanele
juridice ce îºi desfãºoarã activitatea în raza
administrativ teritorialã a comunei, îºi pot
achita obligaþiile financiare cãtre bugetul local
începând de luni, 10 ianuariue. Cei ce îºi achitã
integral impozitele pânã la data de 31 martie,
vor beneficia de o bonificaþie de 5 %.
În afara impozitelor pentru
clãdirile, altele decât cele de
domiciliu ºi impozitele pentru
autovehiculele cu capacitate
cilindricã mare, ce au fost
modificate printr-o ordonanþã de
guvern adoptatã în cursul
primãverii anului trecut, nu au
fost efectuate alte modificãri ale
impozitelor ºi taxelor locale.
Impozitele ºi taxele locale

pentru anul 2011 se pot achita
pânã la data de 30 septembrie
2011, dupã aceastã zi urmând
a fi aplicate penalitãþi pentru
întârziere. Persoanele fizice ce
îºi vor achita în sumã integralã
impozitele pânã la data de 31
martie, vor beneficia de o
bonificaþie (reducere) de 5 %
din suma datoratã. De
asemenea, locuitorii din

Racoviþa ºi Sebeºu de Sus ce
aleg sã-ºi plãteascã în rate
aceste obligaþii cãtre bugetul
local, trebuie sã achite prima

ratã pânã în data de 31 martie,
iar cea de-a douã pânã la 30
septembrie 2011. În acest caz,
nu vor fi aplicate majorãri.

Grafic colectare gunoi
menajer- luna februarie
Primãria comunei Racoviþa informeazã cã,
în cursul lunii februarie, operatorul de
salubritate va efectua colectarea
gunoiului menajer din localitãþile Racoviþa
ºi Sebeºu de Sus în zilele de 1111 ºi 25.
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Pentru comuna Racoviþa ºi
locuitorii ei, cea de-a doua zi
de Crãciun are o însemnãtate
deosebitã. Aceasta este ziua
când aici are loc „Dana”, o
frumoasã tradiþie, necunoscutã în alte locuri din þarã,
pãstratã de sute de ani.
Imediat dupã slujba de
Vecernie, oamenii din sat se
adunã pe platoul din faþa
Cãminului Cultural unde, în
frunte cu preotul, primarul ºi
membrii cetei, cântã „Dana”, o
frumoasã colindã cu caracter
laic. Tradiþia cere ca aceastã
colindã sã fie cântatã atât de
feciorii din Ceatã, cât ºi de
oamenii însuraþi din sat, veniþi
sã asiste la obicei ºi sã-i
ajute. Cântãreþii sunt împãrþiþi
în douã tabere ºi colindã
alternativ, fapt ce dã un
farmec deosebit acþiunii.
Din mijlocul cântãreþilor nu
lipseºte „þurca”, ce, pe
parcursul colindei, þine ritmul
clãmpãnind din gurã sau executã tot soiul de giumbuºlucuri, spre deliciul spectatorilor.
Aºa s-a întâmplat ºi
duminicã, 26 decembrie, la
Racoviþa, în prezenþa unei
mase mari de oameni, localnici dar nu numai.
La finalul colindei, reprezentantul Cetei a mulþumit
pãrinþilor fetelor ºi tuturor
gospodarilor ce i-au primit la
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DISPOZIÞIA Nr. 2
privind convocarea ºedinþei ordinare a Consiliului Local
Racoviþa din data de 26 ianuarie 201
20111
consilierilor locali în anul 2010;
5. Raportul comisiilor de specialitate;
6. Planul de activitate al
beneficiarilor de ajutor social,
conform Legii nr. 416/2001;
7. Proiect de hotãrâre privind
închiderea exerciþiului bugetar pe
anul 2010
- Iniþiator Florina Peciu Florianu,
primar;
8. Proiect de hotãrâre privind
aderarea Consiliului Local al
comunei Racoviþa la Asociaþia de
Dezvoltare Intercomunitarã Asociaþia de Apã Sibiu
- Iniþiator Florina Peciu Florianu,
primar;
9. Proiect de hotãrâre privind

iniþierea ºi gestionarea unui proiect
pentru investiþii publice în sectorul
prioritar de dezvoltare ruralã
”Crearea, îmbunãtãþirea, diversificarea infrastructurii ºi serviciilor
turistice
- Iniþiator Florina Peciu Florianu,
primar;
10. Proiect de hotãrâre privind
înfintarea unui ”punct SMURD” la
sediul Primãriei Racoviþa
- Iniþiator Florina Peciu Florianu,
primar.
Emisã în Racoviþa, la 18 ianuarie 2011.
Primar
FLORINA PECIU
FLORIANU
Avizat secretar
Vrginia Pavel

APEL din partea Asociaþiei Sportive Racoviþa
Au fost finalizate demersurile
pentru înfiinþarea Asociaþiei
Sportive Racoviþa. Persoanele
interesate sã fie membri al acestei
asociaþii ºi sã participe la

diversele chestiuni organizatorice
ale acesteia, se pot adresa
pentru detalii la domunul Nicolae
Balea (Registrul Agricol- Primãria
comunei Racoviþa) sau la domnul

Lucian Gerea (Serviciul Voluntar
pentru Situaþii de UrgenþãPrimãria comunei Racoviþa).
De asemenea, voluntarii ce
doresc sã acorde sprijin pentru

execuþia lucrãrilor de împrejmuire
a terenului de sport al asociaþiei,
sunt aºteptaþi sã se adreseze
responsabililor mai sus amintiþi.
Pânã la acest moment, datoritã

Bani europeni pentru mediul rural
 Activitãþile veterinare, cabinetele de
traduceri, serviciile de consultanþã din mediul
rural pot primi pânã la 200.000 de euro
nerambursabili 
Programul Naþional de Dezvoltare Ruralã 2007 – 2013 oferã prin
Agenþia de Plãþi pentru Dezvoltare
Ruralã ºi Pescuit (APDRP) posibilitatea de finanþare europeanã
nerambursabilã pentru dezvoltarea
de activitãþi profesionale, ºtiinþifice ºi

tehnice în mediul rural.
Mai precis - ne informeazã ing.
Mircea Teuceanu, director adjunct
al OJPDRP Sibiu- este vorba de
banii ce se pot obþine prin Mãsura
312 - „Sprijin pentru crearea ºi
dezvoltarea de micro-întreprinderi”,

pentru finanþarea unor activitãþi
aferente diviziunilor 69, 70, 71, 74
ºi 75 din Codul privind Clasificarea
Activitãþilor din Economia Naþionalã
(CAEN).
Astfel, microîntreprinderile din
mediul rural pot primi sprijin financiar nerambursabil pentru derularea de activitãþi juridice, de contabilitate ºi audit financiar, dar ºi
pentru consultanþã în management.
Totodatã, sunt eligibile ºi cabinetele

de arhitecturã, consultanþã tehnicã
sau de testãri ºi analize tehnice.
Oportunitãþi de finanþare au ºi
activitãþile de design specializat,
fotografie sau de traduceri
autorizate.
" O categorie aparte de activitãþi
care pot primi finanþare prin Mãsura
312 sunt cele veterinare, mai precis cabinetele medicale veterinare,
care beneficiazã ºi de un punctaj
mai mare în criteriile de selecþie",

sprijinului financiar
primit din
partea Asociaþiei “CarquefouRacoviþa”, s-a reuºit achiziþionarea
a douã seturi complete de
echipament (tricouri, pantaloni

scurþi, ciorapi, ghete de joc) pentru
echipa de fotbal a asociaþiei. Dacã
nu vor fi întâmpinate probleme
deosebite, echipa va fi înscrisã în
campionatul judeþean de fotbal,
începând cu sezonul competiþional
2011-2012
Vã mulþumim!

declarã Teuceanu.
Având în vedere lipsa de servicii
profesionale de calitate în mediul
rural, finanþarea nerambursabilã,
pe care un solicitant o poate
obþine, constituie o ºansã importantã pentru dezvoltarea unor
activitãþi profitabile.
Finanþarea nerambursabilã în
cadrul acestei mãsuri de investiþii
poate ajunge pânã la 70% din
valoarea totalã eligibilã a investiþiei,
dar nu va putea depãºi 200.000
de euro.
Pânã în acest moment, la nivel

naþional, au fost depuse 3.980 de
cereri de finanþare pentru crearea
ºi dezvoltarea de microîntreprinderi. Dintre acestea au fost
semnate contracte de finanþare
pentru 1.339 de proiecte, în
valoare nerambursabilã de 196,67
de milioane de euro.
O nouã sesiune de primire a
cererilor de finanþare pentru
Mãsura 312 va avea loc anul
acesta în perioada 2 – 31 mai,
conform calendarului propus pentru
sesiunile de depunere aferente
anului 2011.

Cele mai atractive tipuri de investiþii în mediul rural
De la demararea Programului
Naþional de Dezvoltare Ruralã 2007
– 2013 (PNDR), în martie 2008, prin
intermediul Agenþiei de Plãþi pentru
Dezvoltare Ruralã ºi Pescuit
(APDRP) au fost contractate 22.297
proiecte în valoare de 3,42 de miliarde de euro. Aceastã valoare reprezintã o angajare de aproximativ 48%
a fondurilor totale disponibile pentru
þara noastrã.
Activitãþile multiple pe care PNDR
le finanþeazã au convins solicitanþii
privaþi sã aplice pentru investiþii foarte
variate ºi iniþiative interesante ºi
competitive.
În aceºti doi ani de implementare
a Programului s-au conturat deja
câteva tendinþe de afaceri în mediul
rural pe care beneficiarii le-au propus
APDRP pentru a fi sprijinite financiar.

În funcþie de domeniile de finanþare,
cu sprijinul ing. Mircea Teuceanu,
director adjunct al OJPDRP Sibiu,
putem sã prezentãm cititorilot Tribuna
o situaþie relativã a celor mai atractive
tipuri de investiþii pe care solicitanþii
privaþi de finanþare nerambursabilã le
deruleazã prin APDRP.
Mãsura 1112
12 - „Instalarea
tinerilor fermieri”
Tinerii care au accesat pânã în
prezent aceastã mãsurã de investiþii
s-au orientat spre domeniul apiculturii,
achiziþia de utilaje agricole, cultivarea
de plante ornamentale, dar ºi construcþia de solarii. Sunt activitãþi agricole care nu necesitã investiþii majore
ºi astfel solicitanþii au putut beneficia
de prima de instalare ca ºef al unei
exploataþii agricole. Aceastã sumã
poate ajunge pânã la maxim de

Mãsuri de
finanþare pentru
fermieri
Vã prezentãm în premierã cele
21 de forme de finanþare a
fermierului român, aflate în vigoare
la aceastã datã. Acestea sunt:
ajutorul de stat pentru plata primelor de asigurare în agriculturã 
ajutorul de stat pentru producãtorii
agricoli din sectorul creºterii
animalelor - colectarea deºeurilor
animaliere  ajutorul de stat pentru
motorina utilizatã în agriculturã 
ajutorul specific pentru îmbunãtãþirea calitãþii produselor agricole
ecologice  ajutorul specific
acordat producãtorilor de lapte de
vacã din zonele defavorizate 

plata pe suprafaþã (SAPS) 
mãsura de intervenþie la cereale 
mãsura de promovare a produselor agricole pe piaþa internã ºi în
þãrile terþe  mãsuri de sprijin în
sectorul viti-viticol  mãsura de
intervenþie pentru lapte praf
degresat  mãsura de intervenþie
pentru unt  mãsura de promovare
a vinurilor pe pieþele þãrilor terþe
 prima pe cap de ovine/caprine
 prima pe exploataþia de bovine
sprijinul financiar destinat finanþãrii
planurilor de recunoaºtere ale
grupurilor de producãtori recunoscute preliminar din sectorul fructe

25.000 de euro.
În ceea ce priveºte Mãsura 121 „Modernizarea
exploataþiilor
agricole” iniþiativele s-au concentrat
asupra sectorului vegetal, mai precis
pentru achiziþia de utilaje agricole
performante. Astfel, PNDR contribuie
decisiv la modernizarea ºi mecanizarea agriculturii româneºti, aspect
care, þinând cont de acest interes
major, are încã mare nevoie de investiþii. Totodatã, alte proiecte vizeazã
fermele de îngrãºare a suinelor, fermele pentru vaci de lapte, exploataþiile pomicole ºi fermele mixte.
Directorul Teuceanu menþioneazã
cã APDRP a contractat ºi un proiect
care va moderniza o fermã de
creºtere a bubalinelor.
Proiecte de anvergurã ºi importanþã deosebitã sunt finanþate ºi prin

Mãsura 123 - „Creºterea valo
valo-rii adãugate a produselor agri
agri-cole ºi forestiere”
forestiere”. Deci, au primit
sprijin financiar abatoarele mixte sau
depozitele frigorifice. Se poate spune
cã sectorul procesãrii produselor de
origine vegetalã a beneficiat de un
interes mai mare comparativ cu
situaþia din perioada Programului
SAPARD, fiind înfiinþate numeroase
silozuri sau fabrici de procesare a
legumelor sau fructelor.
La investiþiile din cadrul Mãsurii 123
se adaugã cele aferente Schemelor
de ajutor de stat din anul 2008. Pentru Schema XS13/ 2008 majoritatea
iniþiativelor s-au concentrat în sectorul
panificaþie ºi laboratoarelor de cofetãrie, iar pentru Schema XS28/ 2008
prioritare au fost proiectele care au
propus achiziþia de utilaje forestiere.

Mãsura 312 - „Sprijin
pentru crearea ºi dezvoltarea
de micro-întreprinderi”
Posibilitatea de a primi un sprijin
financiar nerambursabil de pânã la
200.000 de euro, în condiþiile unei
cofinanþãri de 70%, au determinat un
interes major al solicitanþilor pentru
accesarea acestei Mãsuri. De asemenea, faptul cã pot primi finanþare
peste 200 de tipuri de activitãþi a dus
la o varietate foarte mare a iniþiativelor
solicitanþilor. Dintre cele mai accesate
putem amintii procesarea lemnului
(mobilã), depozite de mãrfuri, service
auto sau cabinete medicale.
Mãsura 313 - „Încurajarea
activitãþilor turistice”
Deºi, din cauza crizei economice,
nu au mai beneficiat de un interes
major ca în cazul Programului SA-

PARD, investiþiile în turismul rural
s-au menþinut la un nivel constant de
accesare.
Astfel, aºa cum era de aºteptat, au
primat proiectele de modernizare sau
înfiinþare de pensiuni turistice ºi
agroturistice ºi centrele de informare
turisticã. Se constatã, încã, o minimalizare a importanþei investiþiilor de
sine stãtãtoare în agrement, majoritatea beneficiarilor optând pentru
anexarea acestor activitãþi unei construcþii cu funcþie de cazare.
Þinând cont de faptul cã anul 2010
marcheazã mijlocul perioadei de
implementare a PNDR situaþia
absorbþiei este încadratã perfect în
acest grafic de timp.
Este posibil ca aceste tendinþe în
accesarea unor tipuri de investiþii sã
se modifice pânã în anul 2013, dar
acest lucru depinde în mod covârºitor
de situaþia economicã, mai precis de
evoluþia pieþei.


Propunerea dumneavoastr[ pentru
dezvoltarea comunei

ºi legume; sprijin financiar destinat
finanþãrii programelor operaþionale
ale organizaþiilor de producãtori din
sectorul legume-fructe  restituirile
la export  sprijin financiar pentru
Programe de Impact Social 
Programul Naþional Apicol 
Producãtorul deþinãtor de cotã de
vânzãri directe  Cumpãrãtorul în
Sistemul Cotei de Lapte.
Potrivit unei recente Hotãrâri de
Guvern, pentru perioada august
2010-decembrie 2011, producãtorii agricoli vor primi ajutoare de
stat în valoare totalã de 1,27
miliarde lei.

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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Florina Peciu Florianu, primarul
comunei Racoviþa-Judeþul 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
ordinarã a Consiliului Local Racoviþa
în data de 26 ianuarie 2011, ora 14,
la sediul Primãriei Racoviþa, cu
urmãtoarea ordine de zi:
1. Informare privind modul de
soluþionare al petiþiilor în anul 2010;
2. Raport privind transparenþa
decizionalã în anul 2010;
3. Raportul primarului pentru
anul 2010;
4. Raportul viceprimarului ºi al
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A sosit Moº
Crãciun...
Moº Crãciun nu i-a uitat
nici în aceastã iarnã pe copiii
cuminþi din comuna Racoviþa
ºi datoritã sprijinului oferit de
conducerea administrativã a
comunei ºi câþiva sponsori
inimoºi, a reuºit sã împartã
tututor pungi cu diverse
cadouri dulci. Duminicã, 26
decembrie, în a doua zi de
Crãciun, pe la orele amiezii,
Moºul ºi-a golit sania în jurul
braziilor din centrul loca
loca-litãþilor Racoviþa ºi Sebeºu
de Sus ºi s-a pus pe împãrþit
daruri. Astfel, orice copil ce

ANUNÞ
IMPORTANT
Serviciul Public
de Evidenþã a
Persoanelor
Tãlmaciu
informeazã
persoanele
interesate cã
programul de
lucru cu publicul
este urmãtorul:

a stat de vorbã cu celebrul
personaj, ce i-a spus aces
aces-tuia o poezie sau i-a cântat
un cântecel, a fost rãsplãtit
cu o pungã, motiv de mare
bucurie pentru fiecare. Ges
Ges-tul lui Moº Crãciun meritã
toatã lauda deoarece, pentru
mulþi dintre cei mai tineri
cetãþeni ai comunei, acest
cadou este mai consistent
primit cu ocazia sãrbãtorilor
de iarnã din acest an. În total
Moºul a oferit 300 de pungi;
200 copiilor din Racoviþa ºi
100 celor din Sebeºu de Sus.

LUNI- MARÞI, orele
8,30- 12
MIERCURI, orele
10- 18.

Serviciul Public Voluntar pentru Situaþii de Urgenþã al comunei Racoviþa informeazã

Pe parcursul lunii decembrie,
pompierii sibieni au fost solicitaþi
sã intervinã pentru stingerea a 21
incendii izbucnite la gospodãriile
populaþiei. În majoritatea situaþiilor,
cauzele care au determinat izbucnirea incendiilor au fost fie coºul
de fum necurãþat ºi neizolat
corespunzãtor, fie focul deschis în
spaþii închise, fie un scurtcircuit
electric sau nesupravegherea
mijloacelor de încãlzire pe timpul
funcþionãrii. Pentru localizarea,
lichidarea ºi înlãturarea consecinþelor negative ale acestor
incendii au intervenit echipaje ale
Inspectoratului pentru Situaþii de
Urgenþã „Cpt. Dumitru Croitoru”
al judeþului Sibiu, dar ºi Serviciile
Voluntare pentru Situaþii de
Urgenþã, în cazurile în care incendiile s–au manifestat la gospodãrii
ºi anexe ale acestora. Pentru
prevenirea unor astfel de evenimente, cadrele ISU recomandã
cetãþenilor exigenþã ridicatã ºi
câteva mãsuri specifice. Astfel,
coºurile de fum trebuie sã fie
verificate, curãþate, ºi reparate de
persoane specializate ºi autorizate, iar în podul casei, coºul de
fum va fi obligatoriu tencuit pentru

a nu prezenta fisuri, prin care ar
putea pãtrunde scântei. Se
interzice utilizarea sobelor defecte
ºi a burlanelor metalice fisurate, a
reºourilor electrice ºi a instalatiilor
electrice improvizate, a prizelor
defecte ºi a siguranþelor la
tablourile electrice necalibrate. Se
interzice, totodatã, uscarea
lemnelor ºi a rufelor pe sobã sau
în imediata apropiere a sobei,
precum ºi lãsarea nesupravegheatã sau pãrãsirea imobilului
cu sobele în funcþiune. Mare
atenþie ºi la sobe: ele nu vor fi
lãsate în funcþiune pe timpul nopþii.
La sobele cu combustibil solid se
va amplasa în faþa focarului o placã
incombustibilã cu dimensiunea de
70X50 cm. Cenuºa ºi jãratecul
vor fi depozitate în gropi speciale
ºi se vor stinge cu apã, spun
reprezentanþii ISU. La mijloacele
de încãlzire sau de preparare a
hranei ce utilizeazã gaze petroliere lichefiate (GPL) se interzice
folosirea buteliilor de gaze
lichefiate fãrã regulatoare de
presiune, cu garnituri deteriorate
ori cu furtun de cauciuc fisurat. De
asemenea, este interzis cu
desãvârºire sã verificaþi cu flacãrã

etanºeitatea buteliei de gaze
lichefiate sau a instalaþiei de gaze
naturale. Acest lucru se face doar
cu emulsie de apã cu sãpun.
Aprinderea focului la aragaz sau
sobe alimentate cu gaze naturale
se face pe principiul “gaz pe
flacãrã” (mai întâi se aprinde
chibritul ºi apoi se manevreazã
robinetul de alimentare cu gaz. Se
interzice amplasarea afumãtorilor
improvizate în podurile construcþiilor, în magazii, ºuri, remize,
ºoproane sau lângã materiale
combustibile. Afumãtorile se
confecþioneazã din materiale
incombustibile ºi se vor amplasa
independent de celelalte construcþii. Cãile de acces ºi accesul
la sursele de apã se vor curãþa
de zãpadã ºi gheaþã, asigurându–
se menþinerea permanent liberã
a acestora, mai spun cadrele ISU.

multe reguli. Astfel, în încãperile în
care existã sobe, maºini de gãtit,
lãmpi de gãtit cu petrol ºi pentru
iluminat, în stare de funcþionare,
acestea nu vor fi lãsate
nesupravegheate. Mijloacele cu
foc deschis (lãmpi, lumânãri,
chibrituri, brichete) nu vor fi lãsate
la îndemâna copiilor, care nu
trebuie sã fie lãsaþi sã foloseascã
aparatele electrice de uz casnic
(fiare de cãlcat, reºouri, radiatoare, etc.) sau aragazul decât în
prezenþa adulþilor.
La instalarea ºi folosirea
sobelor cu ºi fãrã acumulare de
cãldurã trebuie mare atenþie.
Sobele fãrã acumulare de cãldurã
se vor amplasa la distanþã de
minim un metru faþã de pereþii
combustibili sau alte materiale ce
se pot aprinde uºor. Dacã pereþii
sunt izolaþi, distanþa poate fi redusã
la 70 centimetri. Sobele din metal
nu se aºazã direct pe pardoseala
combustibilã. Cadrele ISU spun
Prevenirea, cea
cã dacã înãlþimea picioarelor sobei
mai bunã soluþie
depãºeºte 25 cm ele vor fi
aºezate pe un postament de
Pentru a preveni incendiile cãrãmidã. Postamentul trebuie sã
provocate de copii, pompierii depãºeascã perimetrul sobei.
recomandã, de asemenea, mai Sobele cu acumulare de cãldurã

ce utilizeazã combustibil solid vor
avea pe duºumea, în faþa uºii
focarului, o suprafaþã de 70 x 50
cm din material incombustibil. Se
interzice amplasarea la mai puþin
de un metru faþã de sobele
metalice, a hainelor, a rufelor sau
altor obiecte casnice care se pot
aprinde. De asemenea, focul în
sobe nu trebuie lãsat nesupravegheat, sau în grija copiilor
ºi se va evita supraîncãlzirea lor.
Pe de altã parte, coºurile ºi
burlanele pentru evacuarea

fumului se vor întreþine ºi curãþa
periodic pentru a nu provoca
incendii.
În ceea ce priveºte afumãtorile,
ele nu se amenajeazã în podurile
construcþiilor. Acestea se vor
construi din materiale incombustibile la distanþe de siguranþã
faþã de construcþii, depozite de
furaje, alte materiale ºi nu se lasã
în funcþiune ºi nesupravegheate pe
timpul nopþii.
ªef SVSU Racoviþa
Lucian Gerea

Românii tr
ebuie sã încheie asi
gurãri de locuinþe la un an de la
trebuie
asigurãri
emiter
ea primelor poliþe
emiterea
Ministerul Administraþiei ºi
Internelor (MAI) anunþã cã românii
sunt obligaþi sã încheie asigurarea
de locuinþã la un an de la începerea
emiterii poliþelor, respectiv 15 iulie
2010.
"În conformitate cu prevederile

articolului 35 din Legea 260/2008,
obligativitatea încheierii asigurãrilor
de locuinþe decurge de la un an de
la începerea emiterii poliþelor", se
aratã într-o precizare emisã
miercuri de MAI. Astfel, în contextul
în care poliþele de asigurare au

început sã fie emise în 15 iulie 2010,
termenul limitã de încheiere a
acestora este 15 iulie 2011. Dupã
aceastã datã, primarii vor amenda
proprietarii de locuinþe care nu au
încheiat asigurarea obligatorie,
precizeazã reprezentanþii MAI.

4 miliar
de eur
o pentru
miliarde
euro
moderniz
ar
ea satelor
modernizar
area
Din 2011, satele româneºti au
o nouã posibilitate de modernizare
ºi de apropiere de condiþiile
satelor din þãrile occidentale.
Aceastã ºansã este oferitã acum
prin Programul Naþional de
Dezvoltare a Infrastructurii, care
se va desfãºura în perioada 20112015 ºi va avea o finanþare

multianualã.
Cea mai mare componentã a
acestui program este gestionatã
de Ministerul Dezvoltãrii Regionale ºi Turismului, condus de
Elena Udrea. Aceastã componentã cuprinde la rândul ei trei
subprograme: programul de
modernizare a satului românesc,

programul de reabilitare ºi
modernizare a 10.000 de kilometri
ºi un program de realizare a
sistemului de canalizare ºi epurare
a apelor uzate.
Suma totalã alocatã pentru
implementarea Programului Naþional de Dezvoltare a Infrastructurii este de 4 miliarde euro.

Sãrbãtoriþii lunii ianuarie

Maxim (nr. 284), Florentina Haiduc (nr. 298),
Maria Limbãºan (nr.
301), Ilie Prodan (nr.
335), Leontina Tatu (nr.
355), Angelica Murãrescu (nr. 369), Maria
Bobanga (nr. 379), Ioan
Ucean (nr. 432), Cristiana Aleman (nr. 486),
Valeriu Vasiu (nr. 531),
Anghel Gheorghiþa
(nr. 541), Floare David
RACOVIÞA
(nr. 561), Elena Lungu
Maria Maxim (nr. 23), Maria (nr. 592), Arpad Farcaº
Stoichiþã (nr. 118), Ioan Bobanga (nr. 593).
(nr. 126), Valeriu Cândea (nr.
SEBEªU DE SUS
152), Simion Olariu (nr. 160), Iosif
Ioniþã Gartonia (nr. 218), Mihai
Fogoroº (nr. 174), Maria- Vasilica
Gusan (nr. 212), Ioan Gusan (nr. Belciu (nr. 245), Aurica Stãnescu
213), Maria Popa (nr. 248), (nr. 320
O menþiune ºi o urare specialã
Maria Metea (nr. 249), Doina
Începând cu acest numãr al
publicaþiei „Jurnalul de Racoviþa”,
aceastã rubricã se va adresa, în
mod deosebit, cetãþenilor
comunei nãscuþi între anii 19511960. Astfel, îi vom aminti aici pe
toþi cei ce îºi aniverseazã ziua de
naºtere în cursul fiecãrei luni.
Aceastã rubricã este realizatã cu
sprijinul consilierului local Ana
Mãerean, ce s-a ocupat de
colectarea datelor.

pentru Ana IONAªCU (nr. 65), ce
aniverseazã în aceastã lunã
frumoasa vârstã de 91 ani!.
Urãm sãrbãtoriþilor din aceastã
lunã multã sãnãtate, fericire ºi
bucurii alãturi de cei dragi.
LA MULÞI ANI!

rosu galben albastru negru

Paza bunã previne incendiul

La mul\i ani 2011!
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