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SCOUT Belgia ºi-a trimis, din nou, reprezentanþii
în comunã

le- au organizat diverse jocuri
ºi programe de animaþie,
momente umoristice, au împãrtãºit localnicilor experienþele
lor de viaþã, au socializat cu
aceºtia ºi au organizat, alãturi
de factorii responsabili locali,
acþiuni de ecologizare- igienizare pentru anumite zone de pe
teritoriul comunei (curtea ºcolii
ºi împrejurimile acesteia,
parcul din centrul comunei etc).
De asemenea, programul pregãtit pentru tinerii belgieni a
mai cuprins ºi vizitarea diverselor obiective turistice din
Sibiu ºi împrejurimi, oaspeþii
fiind foarte interesaþi sã afle cât
mai multe lucruri despre
aceastã parte a României,
oamenii ºi istoria locurilor.
Dou[ dintre componentele

SCOUT Belgia sosite la Racoviþa au mai fost implicate în
proiecte internaþionale, dar
douã s-au aflat la primul proiect
de acest fel desfãºurat în afara
Belgiei.
“Prezenþa celor de la
SCOUT în comuna ºi ºcoala
nastrã a devenit, deja, un
eveniment tradiþional, aºa cã
elevii noºtri sunt nerabdãtori sã
participe la asemenea activitãþi. Au fost zile în care peste
50 de elevi ai comunei s-au
prezentat la ºcoalã în vacanþã
pentru a se juca, a cânta, a dansa sau a participa la diverse
activitãþi de creaþie plasticã,
împreunã cu tinerele din Belgia.
Am oferit oaspeþilor posibilitatea de a-ºi alcãtui programul
zilnic, tipul de activitãþi desfã-

ºurate, astfel cã atmosfera
este deosebit de plãcutã,
relaxantã, dar, în acelaºi timp ºi
instructivã.”, ne-a spus prof.
Camelia Limbãºan. În
completarea sa, Laure Collard,
“ºefa” belgiencelor, ne-a
declarat cã s-a simþit foarte
bine în România, la Racoviþa,
sunt mulþumite de felul în care
au fost primite ºi tratate, iar
activitãþile desfãºurate cu elevii
din localitate au reprezentat
experienþe noi ºi utile.
Grupul din Belgia a rãmas
la Racoviþa pânã joi, 14 iulie,
iar dupã aceastã datã a
efectuat o scurtã excursie prin
þara nostrã (Braºov, Bran,
Slãnic Prahova, Buzãu,
Bucureºti). Grupul a pãrãsit
România miercuri, 20 iulie.

“Comorile din Þara Oltului”- ediþia a IV-a, Porumbacu de Sus (Glãjãrie)
În perioada 29-31 iulie, la
Porumbacu de Sus (Glãjãrie),
se va desfãºura cea de-a IV-a
ediþie a concursului “Comorile
din Þara Oltului”.
„Comorile din Þara Oltului”
este un proiect de mobilizare
teritorialã de tip LEADER,
materializat anual prin
organizarea unui concurs de
orientare turisticã ºi cunoºtinþe
generale despre teritoriul sibian
numit ºi Þara Oltului. Competiþia se adresazã tinerilor de
12-15 ani din localitãþile

cuprinse în teritoriul acoperit de
Asociaþia Grupul de Acþiune
Localã “Þara Oltului” (zona de
sud a judeþului, de la Boiþa
pânã la Arpaºu de Jos).
Prin acest proiect, organizatorii îºi propun sã ofere
copiilor posibilitatea de a
dobândi cunoºtinþe ºi abilitãþi
pentru identificarea ºi
valorizarea bogãþiilor naturale,
culturale ºi umane din teritoriul
Þãrii Oltului, de a evidenþia ºi
promova în rândul participanþilor sentimentul de apar-

tenenþã la o comunitate ºi la un
teritoriu cu identitate definitã,
dar ºi de a dezvolta simþul
comunitar, spiritul de echipã ºi
încrederea în forþele proprii.
Proiectul se bazeazã pe
urmãtoarele cuvinte cheie: un
teritoriu, o temã împãrtãºitã ºi
un obiectiv comun
al
locuitorilor acestui þinut.
Iniþiatorii proiectului sunt
reprezentanþi ai unor ºcoli din
teritoriul |ãrii Oltului ºi ai unor
asociaþii neguvernamentale
(Asociaþia “Prietenii Avrigului”,

CTM “Amicii munþilor”, Asociaþia GAL “Þara Oltului”,
Asociaþia de prietenie “Ille et
Vilaine – Sibiu”), ediþia din
acest an având sprijinul
organizatoric deosebit de consistent din partea Primãriei
Porumbacu de Jos, Asociaþiei
de la Poalele Negoiului ºi
ªcolii cu clasele I-VIII
Porumbacu de Jos.
La concurs vor participa 11
echipaje din localitãþile Arpaºu
de Jos, Cârþa, Cârþiºoara,
Porumbacu de Jos, Scoreiu,

Important pentru pensionari
Potrivit art 149 din Legea nr.
263/2010 privind sistemul
unitar de pensii publice, cu
modificãrile ºi completãrile
ulterioare, deciziile de pensie
emise de cãtre casele teritoriale de pensii ºi casele de
pensii sectoriale pot fi contestate, în termen de 30 de zile
de la comunicare, la Comisia
Centralã de Contestaþii,
respectiv la comisiile de
contestaþii care funcþioneazã în
cadrul Ministerului Apãrãrii
Naþionale, Ministerul Administraþiei ºi Internelor ºi
Serviciului Român de Infor-

maþii. "Comisia centralã de
contestaþii - afirmã Maria Veronica Spãtãcean, responsabil
relaþii mass-media în cadrul
Casei Judeþene de Pensii
Publice Sibiu - s-a înfiinþat în
cadrul Casei Naþionale de
Pensii Publice ca organism de
verificare creat la nivel
naþional, care examineazã ºi
hotãrãºte asupra deciziilor de
pensie emise de casele
teritoriale de pensii, contestate
de cãtre titulari ºi urmãreºte
aplicarea corectã a legislaþiei
referitoare la pensiile publice."
Contestaþia împotriva deciziei

de pensie emisã conform Legii
nr. 263/2010, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare precizeazã Maria Veronica
Spãtãcean - se depune în termen de 30 de zile de la comunicare, la casa teritorialã de
pensii emitentã. Casa teritorialã
de pensii are obligaþia înaintãrii
contestaþiei la Comisia
Centralã de Contestaþii. Potrivit
art. 150, alin. 4 din Legea nr.
263/2010, în soluþionarea
contestaþiilor Comisia Centralã
de Contestaþii adoptã hotãrâri.
Prin hotãrârile pronunþate
comisia poate decide fie

admiterea totalã sau parþialã a
contestaþiei, fie respingerea
acesteia. Hotãrârile se
comunicã persoanelor în cauzã
ºi caselor teritoriale de pensii,
în termen de 5 zile de la
adoptare. Hotãrârile adoptate
de cãtre Comisia Centralã de
Contestaþii pot fi atacate de
pensionarii nemulþumiþi în
instanþa judecãtoreascã competentã, în termen de 30 de zile
de la comunicare. Hotãrârile
care nu sunt atacate la instanþa
judecãtoreascã competentã în
termenul prevãzut sunt definitive.

Avrig, Mârºa, Racoviþa, Turnu
Roºu ºi Boiþa.
Echipa ce va reprezenta în
acest an comuna Racoviþa este
formatã din elevii David Daniel
Raþiu (clasa a VIII-a), Sergiu
Ionuþ Vizitiu (clasa a VI-a),
Dragoº Raþiu (clasa a V-a),
Camelia Olariu (clasa a VII-a),
Cãtãlina Sãbãduºiu (clasa a
VII-a), Mãdãlina Fogoroºiu
(clasa a VII-a) ºi cadrele
Echipajele ce participã la
didactice Ileana Andreºelu,
Anca Georgeta Bucur ºi Iuliana concurs vor fi însoþite ºi de
Mihaela Floare.
reprezentanþi ai comunitãþii.

* modalitatea prin care puteþi
contesta decizia de pensie *
PROGRAMUL CU PUBLICUL AL
SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR LOCAL
DE EVIDENÞÃ A PERSOANELOR TÃLMACIU
LUNI

8–16

MARÞI

8–16

MIERCURI

10,30–18,30

JOI

8–16

VINERI

8–13,30

rosu galben albastru negru

P e n t r u a l t r e i l e a a n c o n s e c u t i vv,, c o m u n a R a c o v i þ a a f o s t g a z d a u n e i
delegaþii de tineri belgieni, membri voluntari ai Organizaþiei Scout.
Prezenþa tinerilor belgieni la Racoviþa a fost posibilã datoritã unui
proiect internaþional implementat de primãria comunei. În perioada
ºederii lor la Racoviþa, adolescenþii belgieni, împreunã cu copiii de la
ªcoala cu clasele I-VIII din localitate, au pus în practicã mai multe
cursuri de animaþie, interacþiune, desfãºoarã diverse activitãþi
instructiv– educative, distractive (jocuri ºi concursuri), precum ºi mici
acþiuni de igienizare– ecologizare în diverse locuri din comunã.
Spre deosebire de anii componentã s-a alãturat din Bruxelles, împreunã cu
prof. Camelia Limbãºan,
precedenþi, delegaþia SCOUT grupului sâmbãtã, 9 iulie.
Belgia este, de aceastã datã,
Geraldine- 18 ani, Jeanne- 18 responsabilul local al acestei
mai puþin numeroasã (doar ani, Marie- Laure-18 ani ºi activitãþi, au încearcat sã ofere
din
comunã
patru persoane). Trei dintre Laure- 24 ani, au fost cazate la copiilor
tinerele din Belgia au sosit la etajul unei clãdiri ce aparþine posibilitatea petrecerii unei
Racoviþa în cursul zilei de comunei (Dinspensarul Uman). vacanþe frumoase ºi instrucluni, 4 iulie, iar cea de-a patra
Zilnic, cele patru adolescente tive, aproape de casã. Belgienii
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Informare
privind ºedinþa ordinarã a Consiliului Local al
comunei Racoviþa din data de 29 iunie 201
20111
ªedinþa ordinarãa a Consiliului
Local Racoviþa a fost convocatã
prin Dispoziþia nr. 221/2011 a
primarului comunei.
La ºedinþã au participat toþi cei
11 consilieri locali în funcþie. Au
mai participat primarul, viceprimarul ºi secretarul comunei.
Preºedintele de ºedinþã a fost
consilierul Marius Telebuº.
Au fosat adoptate urmãtoarele
hotãrâri:
1. Hotãrârea nr. 29/2011
privind stabilirea taxei de
parcelare a terenrilor în vederea
notãrii acestora în cartea
funciarã;
2. Hotãrârea nr 30/2011
privind revenirea la situaþtia
anterioarã de carte funciarã, con-

form CF 173 Racoviþa nr. top.
470/1/I, 471/1/1/I ºi CF 3973
Racoviþa nr. top. 470/1/II, 471/1/
1/II-, respectiv 470/1, 471/1/1;
3. Hotãrârea nr. 31/2011
privind preluarea în domeniul
privat al unor bunuri aflate pe
teritoriul comunei Racoviþa;
4. Hotãrârea nr. 32/2011
privind vânzarea prin licitaþie publicã a terenului înscris în CF 1950
Sebeºu de Sus, nr. top. 4955/1/
1/2, în suprafaþã de 6159 mp;
5. Hotãrârea nr. 33/2011
vânzarea prin licitaþie publicã a
imobilelor grajd- situate în CF
3991 Racoviþa, nr. top. 3220/9/
1/1, în suprafaþã de 2931 mp;
6. Hotãrârea nr. 34/2011
privind reglementarea situaþiei

juridice a imobilului Cãmin Cultural din Sebeºu de Sus;
7. Hotãrârea nr. 35/2011
privind modificarea HCL nr. 6/
2011 referitoare la criteriile de
aplicare a Legii nr. 416/2001
privind ajutorul social;
8. Hotãrârea nr. 36/2011
privind închirierea prin licitaþie
publicã a imobilului din Sebeºu de
Sus, sediul fostei primãrii;
9. Hotãrârea nr. 37/2011
privind închirierea spaþiului
aparþin]nd grajdului comunal
Sebeºu de Sus.
Au mai fost supuse
aprobãrii urmãtoarele:
-cererea ªcolii cu clasele I-VIII
- raportul asistenþilor personali au fost de acord cu materialul
Racoviþa prin care se solicitã “Comorile din Þara Oltului”- s-a
pe semestrul I 2011- toþi consilierii prezentat.
1000 lei pentru proiectul aprobat;

Cereri de subvenþii pentru bovine

Pentru anul 2011, potrivit
Ordinului Ministerului Agriculturii
215/2010 cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare- declarã
ing. Teodor Haþegan, director
executiv al Centrului judeþean

APIA Sibiu-, prima pe exploataþie
în cazul bovinelor se acordã o
singurã datã pe an crescãtorilor
înscriºi în evidenþa APIA, cu cod
unic de identificare, în funcþie de
efectivul de bovine înregistrat în

Registrul Naþional al Exploataþiilor la una din datele de mai
jos: 31 ianuarie 2008 (care
îndeplinesc cumulativ urmãtoarele condiþii: exploataþia sã fie de
minimum 3 capete de bovine,

Sãrbãtoriþii lunii iulie
RACOVIÞA
Mãrioara Trifu (nr. 82), Maria
Lucia Gerea (nr. 83), Mihaela
Drãgoiu (nr. 95), Maria Vasiu (nr.
104), Cornelia Popa (nr. 186),
David Metea (nr. 249), Toma
Eugen Frãþilã (nr. 282), Ana
Olariu (nr. 285), Nicolae Ceauºilã
(nr. 310), Maria Barbu (nr. 318),
Dorina Farcaº (nr. 334), Iosif
Ciungu (nr. 383), Cornel
Murãrescu (nr. 397), Ana Drãgoi
(nr. 413), Simion Balea (nr. 432),
Valeriu Aleman (nr. 486), Ana
Gheorghiþã (nr. 540), Victoria
Dera (nr. 554), Valeriu David (nr.
561), Ilie Mãrunþelu (nr. 578),
Mãrioara Lepºa (nr. 593), Victoria Vãduva (nr. 594).

bovinelor sã fie de minim 6 luni
la data de 31 ianuarie 2010, iar
exploataþia sã fie înregistratã în
Registrul Naþional al Exploataþiilor la data solicitãrii primei);
14 iulie 2011 - pentru
exploataþiile înfiinþate în perioada
1 februarie 2010-14 iulie 2011
care îndeplinesc cumulativ
urmãtoarele condiþii: exploataþia
sã fie de minim 3 capete de
bovine la data de 14 iulie 2011,
vârsta bovinelor sã fie de minim
6 luni la data de 14 iulie 2011,
iar exploataþia sã fie înregistratã
în Registrul Naþional al
Exploataþiilor la data solicitãrii
primei).

Beneficiari

eligibili

Pot beneficia de prima pe
exploataþie ºi persoanele fizice
care în cursul anului 2011 ºi-au
schimbat forma juridicã, conform

prevederilor OUG 44/2008 privind desfãºurarea activitãþilor
economice de cãtre persoanele
fizice autorizate, întreprinderile
individuale ºi întreprinderile
familiale ºi care figureazã înregistrate în Registrul Naþional al
Exploataþiilor la datele de referinþã
cu exploataþii de minim 3 capete
de bovine ºi vârsta acestora de
minim 6 luni.
Pentru a beneficia de prima pentru exploataþie, crescãtorii sibieni
trebuie sã depunã la Centrul
Judeþean sau la Centrele locale
APIA, în perioada 15 iulie-31 august 2011, cererea de solcitare a
primei aferentã fiecãrei exploataþii
deþinute. Directorul Haþegan
precizeazã cã "cererea trebuie sã
fi vizatã de asociaþiile crescãtorilor
de animale, legal constituite, care
sprijinã interesele crescãtorilor de
bovine, taurine ºi bubaline".

Continuãm ºi în acest numãr al ziarului „Jurnalul de
Racoviþa”, publicarea numelor tuturor cetãþenilor comunei
nãscuþi între anii 1951-1960, 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
c o l e c t a r e a d a t e l o rr..


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.

SEBEªU DE SUS
Marin Fechete (nr. 15),
Mariana Totan (nr. 35), Vasile
Mãierean (nr. 39), Lucica Popa,
Urãm sãrbãtoriþilor din aceastã
Marcel Mocanu (nr. 131), Dorel
Marius Halciug (nr. 141), Ilie lunã, multã sãnãtate, fericire ºi
Stãnilã (nr. 205), Dan Dãian (nr. bucurii alãturi de cei dragi.
O urare specialã ºi cele mai
328).

vârsta bovinelor sã fie de minim
6 luni, iar exploataþia sã fie
înregistratã în Registrul Naþional
al Exploataþiilor la data solicitãrii
primei); 31 ianuarie 2009 pentru exploataþiile înfiinþate în
perioada 1 februarie 2008-31
ianuarie 2009 (care îndeplinesc
cumulativ urmãtoarele condiþii:
exploataþia sã fie de minim 3
capete de bovine la data de 31
ianuarie 2009, vârsta bovinelor
sã fie de minim 6 luni la data de
31 ianuarie 2009, iar exploataþia
sã fie înregistratã în Registrul
Naþional al Exploataþiilor la data
solicitãrii primei), 31 ianuarie
2010 - pentru exploataþiile înfiinþate în perioada 1 februarie
2009-31 ianuarie 2010 (care
îndeplinesc cumulativ urmãtoarele condiþii: exploataþia sã fie de
minim 3 capete de bovine la data
de 31 ianuarie 2010, vârsta

NUME:

sincere felicitãri pentru Maria
Lungu (nr. 510- Racoviþa), ce
luna aceasta împlineºte 92 de
LA MULÞI ANI!
ani.

Prenume:

Str.

rosu galben albastru negru

* În perioada 15 iulie–31 august 201
1, crescãtorii sibieni de
2011,
b o v i n e p o t s ã – º i d e p u n ã l a APIA S i b i u c e r e r i l e p e n t r u
a c o r d a r e a p r i m e i p e e x p l o a t a þ i e p e n t r u a n u l 2 0 1111 * C e r e r e a
trebuie vizatã de asociaþia de profil din care solicitantul face
parte* În 2010 au beneficiat de prima pe exploataþie 2.673
crescãtori cu un efectiv de 24.781 bovine *
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Administrarea siturilor Natura 2000 Munþii
Fãgãraº ºi Piemontul Fãgãraº
Joi, 30 iunie
xul TTuristic
uristic ALBO
iunie,, la Comple
Complexul
ALBOTTA (Arpaºu de Sus), s-a
desfãºur
at prima întâlnir
dministr
ar
desfãºurat
întâlniree a Consiliului Consultativ de A
Administr
dministrar
aree a
siturilor Natura 2000 Munþii Fãgãraº ºi Piemontul Fãgãraº.
La întâlnire au participat
aproximativ 100 de persoane,
reprezentanþi ai diverse entitãþi
publice ºi private din judeþele
Sibiu, Argeº, Braºov ºi Vâlcea
(APIA, agenþii regionale pentru
protecþia mediului, administraþii
bazinale de apã, grupuri de
acþiune localã, consilii judeþene,
asociaþii ale proprietarilor de terenuri, diverse asociaþii profesionale, direcþii silvice, garda naþionalã de mediu, inspectorate de
regim silvic ºi vânãtoare, ocoale
silvice de stat ºi private, primãrii,
diverse societãþi comerciale,
servicii publice SALVAMONT,
organizaþii neguvernamentale
sau persoane fizice interesate),
ce fac parte din aceastã structurã, precum ºi componenþi ai

Consiliului ªtiinþific al celor douã
situri.
În deschiderea întâlnirii, dupã
o scurtã introducere, prezentarea participanþilor ºi a agendei
întâlnirii, ing. Adrian Creþu ºi ing.
Ovidiu Prodan, ºefii celor douã
ocoale silvice ce administreazã
siturile Munþii Fãgãraº ºi Piemontul Fãgãraº (Ocolul Silvic Rãºinari RA. ºi Regia Publicã Localã
Ocolu Silvic „Izvorul Florii” R.A.
Avrig), au prezentat principalele
detalii despre situri ºi administraþia
acestora. Apoi, s-a dezbãtut
Regulamentul Consiliului Consultativ de Administrare, precum
ºi Regulamentul siturilor Natura
2000 Munþii Fãgãraº ºi Piemontul Fãgãraº, puncte de pe ordinea de zi care au fost extrem de

animate, cu intervenþii ºi
propuneri diverse din partea
celor prezenþi.
Tot cu acest prilej, a fost
prezentatã ºi aprobatã procedura
de avizare pentru planurile,
programele ºi proiectele ce se
desfãºoarã pe teritoriul celor douã
situri, precum ºi diverse alte
chestiuni de interes general.
Chiar dacã a fost prima
întâlnire a Consiliului, acþiunea a
avut o importanþã deosebitã, iar
participanþii au dovedit, în nenumãrate rânduri, un mare interes
pentru toate chestiunile supuse
dezbaterilor sau aprobãrii, semn
cã acest început de drum a fost
efectuat sub auspicii din cele mai
bune. Totuºi, în urma discuþiilor
s-a concluzionat, din nou, cã

pentru o administrare cât mai
normalã a siturilor Natura 2000
de la noi din þarã, este nevoie urgentã de corelarea legislaþiei cu
realitãþile din teren ºi lãmurirea
multor alte aspecte ce þin de asigurarea fondurilor necesare desfãºurãrii activitãþii, competenþe ºi

autoritate etc.
În prezent, peste 18% din
suprafaþa þãrii este acoperitã de
diverse situri Natura 2000. Siturile
Piemontul Fãgãraº ºi Munþii
Fãgãraº ocupã 243000 ha, pe
teritoriile administrative a 27 de
centre. Zona celor douã situri se

aflã pe teritoriile judeþelor Sibiu,
Argeº, Vâlcea ºi Braºov. Aici îºi
desfãºoarã activitatea patru direcþii
silvice ºi nu mai puþin de ºapte
ocoale silvice, private sau de stat.
Peste 18% din suprafaþa celor
douã situri este ocupatã de pãduri
virgine sau cvasivirgine.

Ordinul ministrului A dministraþiei
ºi I nternelor 163/2007 pentru
aprobarea Normelor generale de
apãrare împotriva incendiilor
ART. 97 – (1) Utilizarea focului
deschis în locuri cu pericol de
incendiu ºi pe timp de vânt este
interzisã;
(3) Arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deºeurilor ºi a
altor materiale combustibile se
face în locuri special amenajate
ori pe terenuri pregãtite, cu
luarea mãsurilor ce se impun
pentru împiedicarea propagãrii
focului la vecinãtãþi, asigurânduse supravegherea permanentã a
arderii, precum ºi stingerea
jarului dupã terminarea activitãþii.
(4) Arderea miriºtilor se face
numai dupã luarea mãsurilor ce
se impun pentru împiedicarea
propagãrii focului la vecinãtãþi,
asigurându-se supravegherea
permanentã a arderii.
(5) 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 combus-

tibile: lemn, hârtie, textile, carton
asfaltat, bitum, ulei etc., fãrã a fi
supravegheat ºi asigurat prin
mãsuri corespunzãtoare.
Ordin nr
nr.. 579/2008 pentru
aprobarea Dispoziþiilor generale
de apãrare împotriva incendiilor
pe timpul utilizãrii focului deschis
la arderea de miriºti, vegetaþie
uscatã ºi resturi vegetale
Art. 3 - (1) Miriºtea este
terenul agricol pe care au rãmas,
dupã recoltare, pãrþile inferioare
ale tulpinilor de cereale pãioase
sau ale altor plante cultivate.
(2) Prin vegetaþie uscatã se
înþeleg plantele ºi copacii cu
rãdãcina în pãmânt care s-au
uscat ºi care nu se mai utilizeazã
în sistemul economic.
(3) Resturile vegetale sunt
deºeurile vegetale rezultate în
urma activitatilor de curãþare a
copacilor, arbuºtilor, zonelor de
siguranþã de-a lungul cailor
ferate ºi drumurilor, de rãrire a
pãdurilor ºi altele asemenea.
Art. 5 - (1) Arderea miri`tii se
face cu respectarea urmãtoarelor
prevederi generale:
a) condi\ii meteorologice fãrã
vânt;

APEL din partea
Asociaþiei
Sportive Racoviþa
Au fost înfiinþatã Asociaþia Sportiv[
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 AgricolPrimãria comunei Racoviþa) sau la domnul
Lucian Gerea (Serviciul Voluntar pentru
Situaþii de Urgenþã- Primãria 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 sprijinului
financiar primit din partea Asociaþiei
“Carquefou- Racoviþa”, 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
Vã mulþumim!
2011-2012.

b) parcelarea miriºtii în
suprafeþe de maximum 10 ha,
prin faºii arate;
c) izolarea zonei de ardere faþã
de cãi de comunicaþie, construcþii,
culturi agricole vecine, instalaþii,
fond forestier, prin executarea de
fîºii arate;
d) desfãºurarea arderii numai
pe timp de zi;
e) asigurarea pânã la finalizarea arderii a personalului de
supraveghere ºi stingere a
eventualelor incendii;
f) asigurarea pentru suprafeþe
de ardere mai mici de 5 ha a
substanþelor ºi mijloacelor de
stingere necesare;
g) asigurarea, în cazul
suprafeþelor de ardere mai mari
de 5 ha, a unui plug, a unei
cisterne cu apa, a mijloacelor de
tractare `i a personalului de
deservire;
(2) Pe terenurile în pantã,
arderea miriºtii se face pornind
din partea de sus a pantei.
Art. 6 - (1) Arderea vegetaþiei
uscate ºi a resturilor vegetale se
executã cu respectarea urmãtoarelor prevederi generale:
a) condiþii meteorologice fãrã

Contractele individuale
de muncã sunt în
creºtere
La sfârºitul primului semestru din acest an, conform datelor
înregistrate în REVISAL, în judeþul Sibiu existã un numãr
de 156.713 contracte individuale de muncã active. Numãrul
contractelor este în creºtere, în condiþiile în care la finalul
anului trecut, la Inspectoratul Teritorial de Muncã Sibiu, erau
înregistrate 107.530 contracte individuale de muncã.
"Evoluþia numãrului de agenþi economici privaþi în judeþul
Sibiu a fost una pozitivã, fluctuaþia forþei de muncã cunoscând
în prima jumãtate a anului 2011 o uºoarã scãdere, însã
calificarea forþei de muncã nu s-a îmbunãtãþit. Apreciem cã,
prin creºterea numãrului de contracte individuale de muncã,
dinamica cererii forþei de muncã în judeþul Sibiu este
evolutivã", susþine Francisc Szombatfalvi-Török, inspectorºef al ITM Sibiu. Cu toate acestea, angajatorii din judeþ
adoptã poziþii diferite atunci când vine vorba despre
controalele întreprinse de inspectorii de muncã sibieni.
"Raportându-ne la modul în care sunt percepute controalele
efectuate de cãtre Inspectoratul Teritorial de Muncã Sibiu
de cãtre angajatori, parte dintre aceºtia le considerã prea
numeroase ºi la intervale prea scurte de timp, ceea ce
conduce la alocarea unui fond de timp prea mare din partea
lor. Alþi angajatori considerã acþiunile de control binevenite,
deoarece au un efect benefic, influenþând pozitiv mediul
concurenþial. Existã însã ºi angajatori, mai puþini, intoleranþi
faþã de actul de control", caracterizeazã inspectorul-ºef al
ITM Sibiu relaþia cu mediul de afaceri privat sibian.

v]nt;
b) colectarea in gramezi a
vegetaþiei uscate ºi a resturilor
vegetale ^n cantitati astfel încât
arderea sã poatã fi controlatã;
c) executarea arderii în zone
care sã permitã propagarea
focului la fondul forestier/
constructii ºi sã nu afecteze
retelele electrice, de comunicaþii,
conductele de transport gaze
naturale, produsele petroliere ori
alte bunuri materiale combustibile;
d) cur[\area de vegetaþie a
suprafeþei din jurul fiecãrei
grãmezi pe o distanþã de 5 m;
e) desfãºurarea arderii numai
pe timp de zi;
f) asigurarea mijloacelor ºi
materialelor pentru stingerea
eventualelor incendii;
g) supravegherea permanentã a arderii;
h) stingerea totalã a focului
înainte de pãrãsirea locului
arderii;
i) interzicerea acoperirii cu
pãmânt a focarelor.
Art. 8 - Arderea miriºtii,
vegetaþiei uscate ºi a resturilor
vegetale se execut[ numai dupã
obþinerea permisului de lucru cu

focul, conform prevederilor Normelor generale de apãrare împotriva incendiilor, aprobate prin
Ordinul ministrului A dminis
dminis-tratiei ºi I nternelor nr
nr.. 163/
2007.
(2) Se excepteazã de la
prevederea alin. (1) executarea
arderii vegetaþiei uscate ºi a
resturilor vegetale în cadrul
gospodãriei cetãþeneºti.
(3) Emiterea permisului se face
prin grija primarului de cãtre ºeful
serviciului voluntar pentru situaþii
de urgenþã sau persoana
desemnatã în acest sens.
LEGE nr. 307 din 12 iulie 2006
privind apãrarea împotriva
incendiilor
Art. 2 - Apãrarea împotriva
incendiilor constituie o activitate
de interes public, naþional, cu
caracter permanent, la care sunt
obligate sã participe, în condiþiile
prezentei legi, autoritãþile
administraþiei publice centrale ºi
locale, precum ºi toate persoanele fizice ºi juridice aflate pe
teritoriul României.
Art. 6 - (1) Persoanele fizice ºi
juridice sunt obligate sã respecte
reglementãrile tehnice ºi

Predarea carnetelor de
muncã se apropie de
finalizare
Pânã la 30 iunie 2011 au fost predate angajatorilor/titularilor
pe bazã de proces- verbal de predare – primire, 37.327 carnete
de muncã din totalul de 43.372 carnete de muncã pe care
Inspectoratul Teritorial de Muncã Sibiu le avea în pãstrare la 31
decembrie 2010. La aceastã datã au mai rãmas de predat 6.045
carnete de muncã.
În perioada 1 ianuarie 2011 - 30 iunie 2011, au fost predate
2.109 carnete “pasive” încheiate înainte de data de 31.12.2010,
astfel încât, la data de 1 iulie 2011, exista un stoc de 14.237
carnete “pasive” neridicate de titulari.
În paralel, din totalul de 48.674 carnete de muncã ale
angajatorilor cãrora li s-a aprobat pãstrarea ºi completarea
acestora la sediu, pânã în 30 iunie 2011 au fost certificate ºi
contrasemnate pentru legalitatea înscrierilor, 48.130 carnete de
muncã, rãmânând de certificat un numãr de 544 carnete de
muncã. Totodatã, inspectorii din cadrul serviciului de evidenþa
muncii au eliberat, în primul semestru al anului 2011 un numãr
de 1593 adeverinþe care atestã activitatea desfãºuratã, vechimea
în muncã, în meserie ºi în specialitate, aºa cum reiese din
documentele depuse de angajatori pânã la data de 31 ianuarie
2011, în baza Legii nr. 130/1999. De asemenea, au fost certificate înscrierile din 1.908 adeverinþe eliberate ºi prezentate la
ghiºeele I.T.M. Sibiu de cãtre angajatorii care au aprobare de
pãstrare ºi completare a carnetelor de muncã.

dispoziþiile de apãrare împotriva
incendiilor ºi sã nu primejduiascã,
prin deciziile ºi faptele lor, viaþa,
bunurile ºi mediul.
(2) Persoana care observã un
incendiu are obligaþia sã anunþe
prin orice mijloc serviciile de
urgenþã, primarul sau poliþia ºi sã
ia mãsuri, dupã posibilitãþile sale,
pentru limitarea ºi stingerea
incendiului.
Art. 7 - (1) În caz de incendiu,
orice persoanã trebuie sã acorde
ajutor, când ºi cât este raþional
posibil, semenilor aflaþi în pericol
sau în dificultate, din proprie
iniþiativã ori la solicitarea victimei,
a reprezentanþilor autoritãþilor
administraþiei publice, precum ºi
a personalului serviciilor de
urgenþã.
(2) În cazul incendiilor produse
la pãduri, plantaþii, culturi
agricole, miriºti, pãºuni ºi fâneþe,
persoanele aflate în apropiere au
obligaþia sã intervinã imediat cu
mijloacele de care dispun, pentru
limitarea ºi stingerea acestora.
Lucian GEREA
ªef Serviciul V
oluntar
Voluntar
pentru Situaþii de Urgenþã
al comunei Racoviþa

Au venit
registrele de
evidenþã a
zilierilor
Inspectoratul Teritorial de
Muncã Sibiu informeazã
angajatorii interesaþi cã formularul
de Registru de Evidenþã a
zilierilor poate fi achiziþionat în
baza unei cereri scrise, de la
casieria instituþiei, zilnic, între
orele 8,00 - 15,30. Costul unui
formular este de 81,84 lei.
Registrul de evidenþã a zilierilor
se utilizeazã ºi se completeazã în
conformitate cu prevederile Legii
nr. 52 din 15 aprilie 2011 privind
exercitarea unor activitãþi cu
caracter ocazional desfãºurate de
zilieri ºi cu Ordinul Ministerului
Muncii, Familiei ºi Protecþiei
Sociale nr. 1.439 din 29 aprilie
2011 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii
nr. 52/2011 privind exercitarea
unor activitãþi cu caracter
ocazional desfãºurate de zilieri.

rosu galben albastru negru

Ce trebuie s[ `tim despre arderea miri`tilor
miri`tilor,, vegeta\iei uscate `i resturilor vegetale
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Posibil reorganizare la nivelul a trei structuri
Posibilă
GAL din Sibiu șii Brașov
Bra ov
Reprezentanþii a trei structuri asociative de tip Grup de Acþiune Localã
din judeþele Sibiu ºi Braºov, ce nu au fost selecþionate la prima sesiune
sau a cãror Planuri de Dezvoltare Localã nu au fost declarate eligibile la
evaluarea Autoritãþii de Management pentru Programul Naþional de
Dezvoltare Ruralã (PNDR) din cadrul Ministerului Agriculturii ºi
Dezvoltãrii Rurale, s-a întâlnit luni, 18 iulie, la Complexul Turistic
“Transfãgãrãºan Europa” din zona turisticã “Bâlea Glãjãrie”, pentru a
discuta despre posibilitatea unei “regrupãri de forþe”, în scopul
participãrii unitare la cea de-a doua sesiune de evaluare prognozatã
pentru toamna acestui an.
Au fost prezenþi reprezentanþi
ai Asociaþiei Grupul de Acþiune
Localã “Þara Oltului” (judeþul
Sibiu)- din care face parte ºi
comuna Racoviþa, Grupul de
Acþiune Localã Microregiunea
Valea Sâmbetei ºi Asociaþia
Rãsãritul Þãrii Fãgãraºului
(judeþul Braºov).
Chiar dacã întâlnirea nu s-a
bucurat de o participare foarte
numeroasã, cei prezenþi (în
special primari sau reprezentanþi
ai primarilor din localitãþile
“acoperite” de cele trei structuri),
au discutat timp de câteva ore
diversele variante ºi propuneri de

unificare, chestiuni organizatorice,
au lãmurit unele divergenþe de
opinii etc.
În timpul întâlnirii au existat mai
multe momente în care dezbaterile
au fost destul de aprinse, cu
argumente pro ºi contra susþinute
cu ardoare de cei prezenþi, fapt
ce poate duce la concluzia cã, în
ciuda împãrþirii unui teritoriu
omogen, cu particularitãþi, tradiþii,
obiceiuri, dezvoltare economicã
etc, aproape identice, existã încã
unele opreliºti ce mai pot afecta,
în oarecare mãsurã, un asemenea
demers. Totuºi, la final s-a cãzut
de acord cã ideea formãrii unei

noi structuri, ce ar deveni titulara
planului de dezvoltare ruralã propus spre evaluare, este cea mai
nimeritã.
Astfel, toate cele cei organizaþii
neguvernamentale reprezentate
îºi vor pãstra structura ºi
identitatea actualã, iar în scurt
timp, se va începe procesul de
formare a unui nou GAL, ce ar
putea acoperi, total sau parþial,
regiunea celor trei asociaþii.
Dacã va primi acceptul
Ministerului Justiþiei, noul GAL se
va numi Þara Fãgãraºului ºi va
avea sediul în oraºul Avrig.
Totuºi, în ciuda acestor hotãrâri

preliminare, reprezentanþii Asociaþiei GAL “Þara Oltului” au
menþionat cã punctul lor de
vedere oficial, referitor la aceastã
chestiune, va fi transmis doar
dupã consultarea tuturor
membrilor asiciaþiei, cu prilejul unei
adunãri generale extraordinare.
Mai mult, primarul comunei
Racoviþa, Florina Peciu Florianu,
membru în organismul de conducere al Asociaþiei GAL “Þara
Oltului”, a declarat: “Nu sunt de
acord cu aceastã modalitate de
reorganizare. Consider cã asociaþia noastrã are deja prestanþã,

ºi-a dovedit seriozitatea, are faimã,
e respectatã ºi meritã respectatã.
Dacã se va merge pe aceeaºi
idee, este mai mult ca sigur cã
Racoviþa nu va face parte din
noua structurã. Existã ºi alte
modalitãþi de a ne rezolva
problemele (extinderea teritoriului
GAL <<Þara Oltulu>> în judeþul
Vâlcea, formarea unei noi asociaþii
pe structura asociaþiei noastre,
prin alipirea celor douã GAL-uri
din judeþul Braºov sau a unor
comune din aceste structuri etc)
ºi sunt sigurã cã o sã parcurgem
cu bine etapa asta. Nu putem

ºterge cu buretele activitatea GAL
<<Þara Oltului>> printr-o decizie
de acest fel.”
Pentru prima etapã de evaluare, desfãºuratã în primãvara
acestui an, din motive diverse,
Planurile de Dezvoltare Localã
înaintate de Asociaþia Grupul de
Acþiune Localã “Þara Oltului” ºi
Asociaþia Rãsãritul Þãrii Fãgãraºului nu au fost declarate eligibile, iar documentul propus de
Grupul de Acþiune Localã Microregiunea Valea Sâmbetei a fost
declarat eligibil dar nu a primit
finanþarea ministerului.

*Tinerii fermieri sibieni pot primi un sprijin financiar nerambursabil între
10.000 ºi 25.000 euro, ca primã de instalare* Ultima zi de depunere a cererii de
finanþare este 29 iulie 2011 *
Agenþia de Plãþi pentru
Dezvoltare Ruralã ºi Pescuit
(APDRP) organizeazã în luna
iulie 2011 o sesiune pentru
depunerea proiectelor de
finanþare aferente Mãsurii 112
”Instalarea tinerilor fermieri” din
cadrul Programului Naþional de
Dezvoltare Ruralã (PNDR) 2007
– 2013.
"Fondurile nerambursabile
alocate pentru aceastã sesiune
sunt de 50 de milioane de euro",
declarã ing. Mircea Teuceanu,
director adjunct al OJPDRP
Sibiu.
Sprijinul pentru instalarea
tinerilor fermieri este de 10.000

Euro pentru o exploataþie
agricolã cu dimensiune minimã de
6 UDE. În cazul extinderii
exploataþiei agricole, sprijinul
pentru instalarea fermierului
poate creºte cu 2.000 Euro/ 1
UDE, dar nu va putea depãºi
25.000 Euro/ exploataþie.
"Pentru instalarea tinerilor
fermieri sibieni, principiul finanþãrii
nerambursabile este acela al
acordãrii unei prime de instalare.
Sprijinul de instalare va fi acordat
în douã tranºe de platã. Prima
tranºã, într-un procent de 60%
din valoarea sprijinului pentru
instalare, iar cea de a doua
tranºã va fi de 40% din totalul
sprijinului", precizeazã Teuceanu.

acordat prin Mãsura 112 sunt
fermierii în vârstã de pânã la 40
de ani (neîmpliniþi la data
depunerii Cererii de finanþare),
persoane fizice sau juridice care
practicã în principal activitãþi
agricole ºi a cãror exploataþie
agricolã are o dimensiune
economicã cuprinsã între 6 ºi 40
UDE ºi este înregistratã în
Registrul unic de identificare –
APIA ºi Registrul agricol.
Obiectivele specifice ale
acestei mãsuri vizeazã creºterea
numãrului de tineri agricultori
care încep pentru prima oarã o
activitate agricolã ca ºefi de
exploataþii, creºterea veniturilor
exploataþiilor conduse de tinerii
fermieri ºi încurajarea acestora
Beneficiari eligibili
de a realiza investiþii. Este vorba
Beneficiarii eligibili pentru de exploataþii agricole, care
sprijinul financiar nerambursabil produc în principal produse

vegetale ºi animale (materie
primã) pentru consum uman ºi
hrana animalelor.
Depunerea proiectelor aferente Mãsurii 112 se va face la
Oficiul Judeþean de Plãþi pentru
Dezvoltare ºi Pescuit Sibiu (str.
Someºului nr. 49), zilnic între
orele 9-14. Termenul limitã al
depunerii cererilor de proiecte
pentru aceastã sesiune este
vineri, 29 iulie 2011, ora 12.
Pentru a primi finanþare
nerambursabilã, solicitantul
trebuie sã îndeplineascã cerinþele
de conformitate ºi eligibilitate
menþionate în cadrul Ghidul
Solicitantului aferent acestei
mãsuri de finanþare. Acesta se
poate descãrca gratuit de pe
pagina de internet a Agenþiei de
Plãþi pentru Dezvoltare Ruralã
ºi Pescuit, www.aprdp.ro.

Mai mulþi bani pentru agricultura ecologicã
* Pentru 2010, plãþile au crescut cu 41% la producþia vegetalã ºi cu 79% la producþia
animalierã. În judeþul Sibiu, 11 producãtori agricoli au primit deja 45.700 euro
pentru producþia vegetalã ecologicã, aflatã în conversie* Pentru anul 2011, ei pot
depune cereri pentru acordarea acestui sprijin specific, în perioada 1 septembrie–
15 octombrie* Controlul la faþa locului va începe la 1 noiembrie 2011*
Într-un comunicat de presã al
MADR se aratã cã, în urma
recalculãrii, plãþile anuale
suplimentare maxime/ exploataþie
pentru agricultura ecologicã se
majoreazã cu 41% la producþia
vegetalã ºi cu 79% la producþia
animalierã. În scurta sa vizitã de
la Rãºinari, ministrul Agriculturii
Valeriu Tabãrã, ne-a declarat cã
"recalcularea acestor plãþi a fost

determinatã de faptul cã, în urma
controlului efectuat de APIA,
numãrul beneficiarilor eligibili a fost
mai mic decât cel estimat.
Excedentul creat astfel - aproape
1 milion de euro - a fost realocat,
cu menþinerea valorilor procentuale iniþiale." În context,
Tabãrã a mai precizat cã cei
interesaþi beneficiazã acum de o
Hotãrâre de Guvern care vizeazã

absorbþia întregului buget de 3,
098 milioane euro, alocat din
FEGA, plãþilor suplimentare
aferente exploataþiilor aflate în
perioada de conversie în anul
2010.
În judeþul Sibiu, 11 operatori
ecologici au primit iniþial 32.400
euro pentru producþia vegetalã
ecologicã aflatã în conversie.
Dupã recalculare, aceºtia au mai

primit o diferenþã de 13.300 euro,
sprijinul financiar total acordat fiind
de 45.700 euro.
De reþinut cã aceastã nouã
Hotãrâre a Executivului Boc a
adus unele modificãri ºi completãri
referitoare la suprafeþele agricole
eligibile, definirea mai clarã a
certificatului de conformitate (document de confirmare a conversiei),
precum ºi la stabilirea perioadei
de depunere a cererilor pentru
anul 2011.
Pentru a veni în sprijinul
cititorilor noºtri cu noi amãnunte
legate de acest subiect, ne-am
adresat Direcþiei pentru Agriculturã
a Judeþului Sibiu. Astfel, ing.

Gheorghe Budralã, director
executiv al DAJ Sibiu, spune cã
operatorii ecologici sibieni pot
depune cereri pentru anul în curs
în perioada 1 septembrie-15
octombrie 2011, iar organismele
de inspecþie ºi certificare vor
elibera documentele justificative
pânã la 15 octombrie 2011.
Budralã susþine cã "aceastã
mãsurã vine sã dea posibilitatea
unui numãr cât mai mare de
beneficiari de a accesa ajutorul
financiar ºi de a-ºi completa
documentaþia necesarã în
termenul stabilit. În consecinþã, adaugã directorul Budralã, prin
Hotârârea Guvernului a fost

schimbat ºi termenul de modificare
a controlului la faþa locului, care
va începe la 1 noiembrie 2011.

Foarte important!
În comunicatul MADR se
precizeazã cã acest ajutor specific se acordã numai pentru
limitele perioadelor de conversie,
stabilite în conformitate cu
reglementãrile Uniunii Europene,
pentru fiecare categorie de
producþie vegetalã, creºterea
animalelor sau apiculturã.
Sprijinul financiar nu se acordã
în cazul repetãrii anului de
conversie sau prelungirii
perioadei de conversie.

Subvenþii pentru ameliorarea raselor de animale
Potrivit HG 207/2011, în anul în
curs ameliorarea raselor de
animale se subvenþioneazã în
limita unei sume totale de 12,5
milioane lei. Valoarea ajutorului de
stat acordat pe cap de animal
pentru serviciile de întocmire ºi
menþinere
a
registrelor

genealogice pentru femelele
adulte de reproducþie, aflate în
exploataþie, este de maximum: 20
lei - pentru rasele de animale din
speciile taurine, bubaline ºi ecvine,
ºi de 9 lei - pentru rasele de
animale din speciile ovine, caprine
ºi porcine.

Valoarea ajutorului de stat
acordat pe cap de animal/ an,
pentru serviciile de determinare
a calitãþii genetice a raselor de
animale, în funcþie de
performanþele de producþie
controlate, este de maximum: 80
lei - în cazul controlului perfor-

manþelor producþiei de lapte ºi 5
lei - în cazul controlului producþiei
de carne, pentru rasele de animale
din speciile taurine ºi bubaline; 12
lei - în cazul controlului
performanþelor producþiei de lapte,
5 lei - în cazul producþiei de carne;
2,5 lei - în cazul producþiei de lânã

ºi 3,5 lei- în cazul producþiei de
pielicele, pentru rasele de animale
din speciile ovine ºi caprine; 8 lei în cazul controlului performanþelor
de producþie la rasele de animale
din specia porcine.
Tot prin HG 207/2011 s-a
aprobat ca efectuarea Controlului

Oficial al Producþiilor ºi þinerea
Registrelor Genealogice sã se
transfere la asociaþiile crescãtorilor
de animale. Precizãm cã în
conformitate cu prevederile
Regulamentului CE 1857/2006, de
aceste subvenþii pot beneficia
numai întreprinderile mici ºi mijlocii.

rosu galben albastru negru
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