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În perioada 26- 28 iulie, pe
teritoriul comunei Cîrþiºoara (pe
valea Laita), copii ºi însoþitorii
acestora (adulþii din echipele locale
de coordonatori ºi organizatori) din
principalele localitãþi ale Þãrii
Oltului (zona de sud a judeþului),
alãturi de diverºi reprezentanþi ai
comunei gazdã, au participat la cea
de-a VI-a ediþie a proiectului societãþii civile, "Comorile din Þara
Oltului".
La ediþia din acest an a
concursului au participat echipaje din
Boiþa, Turnu Roºu, Racoviþa, Mârºa,
Avrig (douã echipe), Porumbacu de
Jos, Cârþa, Cîrþiºoara ºi Arpaºu de
Jos, toþi participanþii fiind campaþi în
cele trei zile pe malul stâng al
pârâului Laita.
“Comorile din Þara Oltului” este
un concurs ecologic de orientare
turisticã ºi cunoºtinþe generale
despre teritoriu, în care concurenþii,
grupaþi în echipe mixte de câte 6
persoane, trebuie sã parcurgã anumite
probe impuse de organizatori.
La finalul concursului, rezultatele
obþinute la fiecare probã au fost
cumulate ºi s-a alcãtuit un clasament
general, în urma cãruia a fost
desemnatã echipa câºtigãtoare.
Cei mai buni dintre copiii

participanþi au primit din partea
organizatorilor premii în obiecte,
diplome ºi medalii, precum ºi trofeul
acestei ediþii. De asemenea, echipa
câºtigãtoare a obþinut dreptul de a
pãstra, pânã la ediþia viitoare, "Lada
de Zestre" a proiectului, unde sunt
depozitate diverse mãrturii ale fiecãrei
ediþii a concursului.
Prin acest proiect, organizatorii
(Asociaþia Grupul de Acþiune Localã
„Þara Oltului” împreunã cu diverºi coorganizatori sau parteneri) doresc sã
reuneascã copiii din localitãþile care
se gãsesc de-a lungul vãii, de la
Arpaº pânã la Boiþa, într-o acþiune de
sensibilizare asupra bogãþiilor
naturale ºi culturale care existã din
abundenþã în spaþiul lor de viaþã.
Au participat 10 echipaje (câte 3
bãieþi ºi trei fete cu vârstele cuprinse
între 12 ºi 15 ani) din localitãþile Þãrii
Oltului. Numãrul total al participanþilor
(inclusiv organizatorii ºi însoþitorii
echipajelor) a fost de aproximativ 120.
Echipa comunei Racoviþa a obþinut
locul II la aceastã ediþie, în urma
echipajului din Cîrþiºoara ºi înaintea
copiilor din achipa Avrig 1.
Vom reveni cu amãnunte ºi mai
multe fotografii în numãrul din luna
august al publicaþiei JURNALUL DE
RACOVIÞA.

Primarul Simion Olariu a
participat la întâlnirea cu
premierul Victor Ponta
Joia trecutã, în sala de
ºedinþe a Consiliului Judeþean Sibiu a avut loc o
întâlnire prilejuitã de vizita în
judeþul Sibiu a primministrului României, Victor
Ponta. Au participat preºedintele CJ, Ioan Cindrea,
prefectul judeþului Sibiu,
Ovidiu Ioan Sitterli, parlamentarii de Sibiu, consilierii

S-a curãþat albia
pârâului Valea Lupului
În urmã cu puþin timp,
reprezentanþii Primãriei
Racoviþa ºi ai Sistemului
de Gospodãrire a Apelor
Sibiu
din
cadrul
Administraþiei Naþionale
"Apele Române", au
finalizat prima etapã a
operaþiunii de curãþare a
albiei pârâului Valea
Lupului, ce strãbate
comuna. Astfel, au fost
efectuate lucrãri de

excavãri a aluviunilor ºi
materialului depus în albie ºi
transportarea acestora în
afara intravilanului comunei,
precum ºi de eliminare a
vegetaþiei crescute. În urma
acestor lucrãri, albia pârâului
a fost curãþatã ºi adâncitã,
astfel încât s-a diminuat
considerabil riscul ca, în
cazul unor ploi abundente
sau viituri, sã aibe loc
inundaþii ºi ieºirea pârâului

din matcã.
Lucrãrile au fost efectuate
pe distanþa cuprinsã între
podul lui Axente ºi ieºirea
din comunã (cazanul de
rachiu).
Pentru anul 2014, este
programatã continuarea
acestei operaþiuni, pânã la
confluenþa cu râul Olt.
Informaþiile ne-au fost
furnizate de primarul Simion
Olariu.

judeþeni, primari, directorii
instituþiilor aflate în sub
ordinea CJ ºi directorii
instituþiilor deconcentrate,
reprezentanþi ai mediului de
afaceri din judeþul Sibiu,
diverºi alþi invitaþi.
Cu acest prilej, premierul a
discutat împreunã cu cei
prezenþi despre planurile
referitoare la viitoarea

regionalizare a României,
despre câteva din pro blemele acute ale administraþiilor locale, despre
viitorul sistem de salarizare
în aparatul public, desfiinþarea posturilor neocupate, despre schimbul de
teren necesar construirii
noului Spital Judeþean de
Urgenþã etc.
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Echipa comunei Racoviþa a obþinut locul II
la "Comorile din Þara Oltului" (ediþia a VI–a)
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cosmetizeazã
faþada ºcolii
Corpul vechi al ªcolii Gimnaziale din comuna
Racoviþa va avea, în scurt timp, o înfãþiºare cu
totul nouã. Recent, au fost demarate lucrãrile
de reabilitare a faþadei ºcolii, lucrãri ce, odatã
finalizate, vor da o "faþã" nouã instituþiei de
învãþãmânt. "Se fac lucrãri de reparaþii la
tencuialã, scocuri, acoperiº ºi se reface
zugrãveala exterioarã, pentru întreg imobilul.
Finanþam din bugetul local aceastã lucrare.",
ne-a spus primarul comunei, Simion Olariu.

Toxiinfecþia alimentarã este o
afecþiune cauzatã de ingestia
unor alimente sau bãuturi contaminate :
• biologic- cu bacterii, fungii,
viruºi sau paraziþi,
• chimic - care includ substanþe
chimice provenite din mediu,
reziduuri de medicamente de uz
veterinar, metale grele sau alte
reziduuri.
Contaminarea alimentelor se
poate produce pe parcursul
procesului de preparare (igiena
spaþiilor a utilajelor ºi ustensilelor,
modul inadecvat de pãstrare,
personal bolnav sau purtãtor a
unui microorganism patogen,

etc.) în timpul creºterii legumelor ºi
fructelor (prin folosirea de
îngrãºãminte naturale nematurate,
sau dacã sursa de apã pentru
irigaþii este contaminatã), prin
mediul înconjurãtor, în special când
se înregistreazã creºterea în
exces a temperaturii.
Din acest motiv, este absolut
necesar ca siguranþa produselor
alimentare sã poatã fi obþinutã ºi
controlatã prin metode care sã
asigure identificarea ºi înlãturarea
pericolelor potenþiale de contaminare, înainte de consumul
produsului finit.
Pentru prevenirea acestor riscuri, specialiºtii din cadrul Direcþiei

Sanitare Veterinare ºi pentru Siguranþa Alimentelor Sibiu, vin în
interesul consumatorilor cu recomandãri care în contextul normelor
sanitare veterinare ºi pentru
siguranþa alimentelor, îi responsabilizezã de respectarea acestor
recomandãri.

Astfel, populaþia
trebuie sã se
protejeze prin:
• achiziþionarea alimentelor de
origine animalã ºi non-animalã
numai din spaþii sau unitãþi înregistrate sanitar veterinar, care
garanteazã, prin examen de

specialitate, calitatea ºi salubritatea
acestora, evitând comerþul ”stradal”;
• citirea cu atenþie a instrucþiunilor de pe etichetele produselor
alimentare, care, în mod obligatoriu, trebuie sã conþinã informaþii
privind elementele componente,
modul de pãstrare, preparare
corectã ºi termenul de valabilitate;
• pãstrarea corectã a alimentelor
(în frigider la temperaturi mai mici
sau egale de 4 grade Celsius);
• separarea materiilor prime
pentru prepararea alimentelor
(carnea crudã de vitã, porc,
pasãre, peºte ºi ouãle etc.), de
mâncãrurile deja gãtite;
• nu se recomandã decongelarea
produselor alimentare sub jet de
apã caldã ºi nici la temperatura
bucãtariei, ci în interiorul frigiderului,
dupã ce se scot din congelator;
• fierberea laptelui, în cazul în care
acesta nu este pasteurizat;
• pãstrarea în condiþii de maximã
igienã a tuturor suprafeþelor
destinate preparãrii alimentelor
(mese, blaturi etc);
• evitarea preparãrii alimentelor
de cãtre persoane care prezintã
leziuni la nivelul degetelor de la
mâini;
• folosirea la prepararea alimentelor numai a apei potabile;
• spãlarea atentã a recipientelor
în care se preparã ºi pãstreazã
alimentele;
• spãlarea atentã a fructelor, a
zarzavaturilor ºi verdeþurilor folosite
în reþetele culinare sau când
acestea se consumã crude;

Consilierul Ioan Stoia- reprezentantul
comunei la societãþile Apã - Canal ºi
Gospodãrire Orãºeneascã Avrig
Pentru a evita pe viitor
apariþia unor elemente ce
ar putea constitui o posibilã situaþie de incompatibilitate pentru primarul
comunei, Consiliul Local
Racoviþa a adoptat recent,
cu prilejul unei ºedinþe
ordinare, douã hotãrâri
importante.
Astfel, prin Hotãrârea
nr. 40/2013, s-a constatat
încetarea calitãþii de
reprezentant al Consiliului

Local Racoviþa ºi revocarea mandatului domnului Simion Olariu,
primar, în Adunarea Generalã a Acþionarilor SC ApãCanal SA Sibiu.
De asemenea, s-a
aprobat numirea, în calitate de reprezentant al
comunei Racoviþa în AGA
A SC Apã- Canal SA Sibiu
a consilierului Ioan Stoia,
acesta primind ºi un
mandat de reprezentare

permanentã a legislativului
local din Racoviþa în organismul respectiv.
Prin Hotãrârea nr. 41/
2013, domnul consilier
local Ioan Stoia a primit un
mandat de reprezentare
permanentã ºi în cadrul
Adunãrilor Generale ale
Acþionarilor SC Gospodãrire Orãºeneascã Avrig
SA. De asemenea, prin
aceeaºi hotãrâre legislativul local al comunei a

decis ca Ioan Stoia sã primeascã împuternicirea de
a reprezenta în mod legal
ºi de exercita dreptul de
acþionar, în numele Consiliului Local al comunei
Racoviþa, în cadrul Adunãrilor Generale ale Acþionarilor SC Gospodãrire
Orãºeneascã Avrig SA.
Cele douã hotãrâri
rãmân în vigoare pânã la
revocarea lor de cãtre
Consiliul Local Racoviþa.

• spãlarea atentã a mâinilor
înainte de prepararea alimentelor ºi
înainte de fiecare masã;
• rãcirea imediat dupã preparare
a alimentelor gãtite, perisabile (care
se pot altera), de preferat la o temperaturã de sub 5 grade Celsius;
• asigurarea condiþiilor de
protecþie necesare evitãrii oricãrui
contact între alimentele destinate
consumului ºi insecte sau alte
animale;
• gestionarea corectã a resturilor
menajere.
Protejarea populaþiei este
asiguratã permanent de personalul
de specialitate din cadrul D. S. V.
S. A. Sibiu, prin monitorizarea ºi
efectuarea de acþiuni de control
tematice, cu referire la respectarea
normelor de funcþionare ºi igienã în
fermele cu animale ºi pãsãri
furnizoare de materii prime, în unitãþi
de procesare a produselor alimentare de origine animalã ºi
nonanimalã, unitãþi de depozitare ºi
comercializare, pieþe agroalimentare ºi alte obiective care pot
fi considerate în anumite condiþii cu
risc alimentar.
În cazul apariþiei unor situaþii
deosebite, solicitãm sã fie sesizat
personalul sanitar veterinar din
localitate sau la sediul D.S.V.S.A.
Sibiu, unde este asiguratã asistenþã de specialitate permanentã,
la telefonul 0269 – 22.33.14, pentru a se intervenii operativ ºi
eficient.
Dr
Dr.. Penþea Ioan Compartiment Comunicare
la D.S.V
.S.A. Sibiu
D.S.V.S.A.

Din creaþiile
sãtenilor
...
sãtenilor...
Continuãm ºi luna aceasta publicarea unei
poezii din scurta colecþie dedicatã lunilor anului,
trimisã de doamna Geta Limbãºan din Racoviþa
Îi mulþumim ºi lãsãm cititorii sã se pronunþe
asupra calitãþii versurilor.

Iulie (Cireºar)
Sub un deal, pe o câmpie
Ciripeºte-o ciocârlie,
Ciripind aºa cu drag,
Iulie ne-aºteaptã-n prag
Daruri multe pe ogor,
Vine luna lui Cuptor.
Cu flori mari ºi mai mãrunte,
I-aþi rucsacul, hai la munte!
ªi pe razele de soare,
I-aþi colacul, hai la mare!
Vã doresc vacanþã frumoasã
ªi... mai vaporoasã!
Geta Limbãºan

Nu lãsaþi
copiii sã se
joace în
zona
schelelor de
la ºcoalã!
În scopul evitãrii producerii
unor accidente ce ar putea
avea efecte deosebit de
grave, Primãria comunei
Racoviþa roagã cetãþenii sã nu
permitã copiilor accesul la
joacã în curtea ºcolii, fãrã
supravegherea unui cadru
didactic.
De asemenea, se aduce la
cunoºtinþa
tuturor
cã
escaladarea schelei montatã
pentru efectuarea lucrãrilor la
faþada imobilului ªcolii
Gimnaziale Racoviþa este strict
interzisã, iar cei ce vor încãlca
aceastã regulã riscã amenzi
usturãtoare din partea
organelor de poliþie. Accesul
pe schela respectivã este
permis doar muncitorilor ce
efectueazã lucrãrile de
reabilitare.

Suntem ºi
pe
Facebook!
De câteva luni, Jurnalul de
Racoviþa, publicaþia tuturor
celor ce locuiesc sau iubesc
Racoviþa ºi Sebeºu de Sus,
este ºi pe Facebook.
Utilizatorii internetului, ce
doresc sã ne devinã prieteni
în aceastã reþea de
socializare, trebuie sã ne
caute dupã numele Jurnalul
de Racovita. Contul nostru
poate fi accesat la adresa
www.facebook.com/
deracovita.jurnalul. Ne dorim
sã fim cât mai mulþi, sã ne
putem împãrtãºi unii altora
bucuriile ºi necazurile.
AT E N Þ I E !
Orice utilizator ce va posta
mesaje folosind un limbaj
neadecvat, licenþios, va fi
eliminat imediat din lista de
prieteni!

Ne puteþi scrie pe
adresa de e mail
deracovita.jurnalul
facebook.com,
deracovita.jurnalul@facebook.com,
sau la
jurnalulderacovita
gmail.com.
jurnalulderacovita@gmail.com.
Nu uitaþi sã vã semnaþi cu
numele ºi adresa corectã!

rosu galben albastru negru

Recomandãri privind prevenirea discomfortului
alimentar ºi a toxiinfecþiilor alimentare
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Serviciul Public Comunitar Local de Evidenþã a
Persoanelor Tãlmaciu vã informeazã
În atenþia locuitorilor oraºului
Tãlmaciu ºi a comunelor arondate
Serviciului Public Comunitar Local
pentru Evidenþa Persoanelor Tãlmaciu (Boiþa, Racoviþa, Turnu
Roºu):
Cu cel mult 180 de zile înainte de
expirarea termenului de valabilitate
a actului de identitate, dar nu mai
puþin de 15 zile, titularul acestuia are
obligaþia sã solicite serviciului public
comunitar de evidenþã a persoanelor eliberarea unei noi cãrþi de
identitate, prezentând urmãtoarele
documente:
- cerere tip pentru eliberarea

actului de identitate (se primeºte de
la ghiºeu);
- actul de identitate ºi cartea de
alegãtor expirate;
- certificatul de naºtere, original
ºi copie;
- certificatul de cãsãtorie sau
hotãrârea de divorþ, definitivã ºi
irevocabilã, dacã este cazul, original
ºi copie;
- certificatul de deces al soþului/
soþiei decedat/ã, dacã este cazul,
original ºi copie;
- certificatele de naºtere ale copiilor
minori cu vârsta mai micã de 14 ani,
dacã este cazul, original ºi copie;

- documentul cu care se face
dovada adresei de domiciliu, original
ºi copie;
- chitanþa reprezentând contravaloarea cãrþii de identitate de 7 lei
ºi a taxei de timbru de 4 lei, achitate
la casieria Primãriei oraºului
Tãlmaciu.
Tinerii care împlinesc vârsta de
14 ani trebuie sã se prezinte la S.
P.C. L. E. P. Tãlmaciu, în termen
de 15 zile dupã împlinirea vârstei de
14 ani, în vederea eliberãrii unui act
de identitate, cu urmãtoarele
documente:
- cererea pentru eliberarea

actului de identitate, semnatã atât
de minor, cât ºi de pãrinte/reprezentant legal (se primeºte de la
ghiºeu);
- certificatul de naºtere, original
ºi copie;
- actul de identitate al unuia dintre
pãrinþi sau al reprezentantului legal,
original ºi copie;
- documentul cu care pãrintele/
reprezentantul legal, face dovada
adresei de domiciliu, original ºi copie;
- certificatul de cãsãtorie al
pãrinþilor sau, dupã caz, hotãrârea
de divorþ, definitivã ºi irevocabilã, în
cazul în care pãrinþii sunt divorþaþi,

original ºi copie;
cãreia i-a fost încredinþat în plasa- chitanþa reprezentând contra- ment, pentru a solicita eliberarea
valoarea cãrþii de identitate de 7 lei actului de identitate.
ºi a taxei de timbru de 4 lei, achitate
PROGRAMUL CU PUBLICUL
la casieria Primãriei oraºului
LUNI
8– 16
Tãlmaciu.
MARÞI
8– 16
La împlinirea vârstei de 14 ani,
MIERCURI
10,30–
18,30
minorul se prezintã la ghiºeul
JOI
8–
16
Serviciului Public Comunitar Local
VINERI
8– 13,30
de Evidenþã a Persoanelor, însoþit
de unul dintre pãrinþi sau, dupã caz,
SPCLEP Tãlmaciu
de reprezentantul sãu legal, de
-compartiment
evidenþa
persoana desemnatã din cadrul
persoanelorcentrului specializat aflat sub
Consilier
autoritatea serviciului public de
ElenaDelia
Stancu
asistenþã socialã sau de persoana

În data de 4 iulie, la Tãlmaciu
s-a inaugurat oficial cea mai
nouã Substaþie de Ambulanþã din
judeþul Sibiu. La momentul festiv
au participat primarul ºi
viceprimarul oraºuluiTãlmaciu,
Constantin Barbu, respectiv Radu
Mihail Moroianu, vicepreºedintele
Consiliului Judeþean Sibiu, Ioan
Banciu, Ovidiu Luca- managerul
Serviciului
Judeþean
de
Ambulanþã Sibiu (SAJS), dr.
Gabriel Budescu- directorul
Direcþiei de Sãnãtate Publicã
Sibiu (DSP Sibiu), lt. col. Valentin
Salomiu,
reprezentantul
Inspectoratului pentru Situaþii de
Urgenþã "Cpt. Dumitru Croitoru"
Sibiu, maior Rãzvan PopaServiciul de Telecomunicaþii

Speciale, angajaþi ai Primãriei
Tãlmaciu, consilieri locali, angajaþi
ai substaþiei, diverºi alþi invitaþi.
Dupã vizitarea spaþiului, invitaþii
au ciocnit un pahar de ºampanie
aniversar.
Substaþia de Ambulanþã de la
Tãlmaciu funcþioneazã într-un
spaþiu de la parterul unui imobil
amplasat vizavi de clãdirea
Primãriei Tãlmaciu, pus la
dispoziþie de Consiliul Local
Tãlmaciu. Aici sunt trei camere,
(câte una pentru asistenþi,
ambulanþieri ºi pentru depozitul
de materiale), un oficiu ºi o
toaletã pentru personal.
Aici lucreazã 8 oameni (patru
asistenþi de ambulanþã ºi patru
ambulanþieri), activitatea fiind

permanentã. Substaþia de
Ambulanþã de la Tãlmaciu deserveºte zona de sud a judeþului,
pânã la graniþa cu judeþele
Vâlcea ºi Braºov (unitãþile administrativ teritoriale Tãlmaciu,
Boiþa, Turnu Roºu, Racoviþa,
Avrig, Porumbacu de Jos, Cârþiºoara, Cârþa, Arpaºu de Jos).
În cazul în care apar situaþii de
urgenþe medicale în zona
arondatã, se face apel la
numãrul unic de urgenþã 112, iar
de la dispeceratul judeþean,
echipajul
Substaþiei
de
Ambulanþã Tãlmaciu este trimis
spre locul urgenþei medicale.
Substaþia de Ambulanþã
Tãlmaciu nu este centru medical
de urgenþã (dispensar).

Mãsuri de protecþie împotriva caniculei
Canicula reprezintã unul dintre
principalele consecinþe ale
încãlzirii globale. E un fenomen
care, pe zi ce trece, ia o mai
mare amploare ºi este generat
în principal de factori naturali.
Canicula se caracterizeazã prin
cresterea temperaturilor cu pânã
la 10 grade peste limita normalã
dintr-o anumitã perioadã.
Aceasta e foarte periculoasã din
cauza temperaturilor foarte
ridicate care pot afecta direct ºi
foarte grav organismele ºi
microorganismele.

Canicula este rãspunzatoare ºi ºi surselor de cãldurã;
pentru incendiile de proporþii are
- acoperiþi ferestrele expuse la
au loc în aceastã perioadã ce soare;
este deseori caracterizatã ºi de
- închideþi ferestrele când
lipsa precipitaþiilor.
temperatura exterioarã este mai
mare decât cea din spaþiul închis;
Recomandãri cu caracter
- nu utilizaþi ventilatoare, dacã
general de combatere a efectelor temperatura a depãºit 32 grade.
caniculei:
Reduceþi temperatura având
ÎN SP
AÞII DESCHISE
SPAÞII
grijã sã:
(ACASÃ SAU LA BIROU):
- aerisiþi dimineaþa devreme
Evitaþi creºterea temperaturii sau seara târziu, utilizând curenþii
având grijã sã:
de aer;
- limitaþi utilizarea aparatelor
- reglaþi aerul condiþionat la
electrocasnice, luminilor artificiale maximum 5 grade sub tempe-

ratura ambientalã.
ÎN SP
AÞII DESCHISE
SPAÞII
(PE STRADA ªI LA LOCUL
DE MUNCÃ):
- deplasãrile sunt recomandate
în primele ore ale dimineþii sau
seara, pe cât posibil prin zone
umbrite, alternând deplasarea cu
repausul, în spaþii dotate cu aer
condiþionat (magazine, spatii publice) sau fãrã expunere directã
la soare (corturi, umbrare);
- evitaþi aglomeraþiile, expunerea la soare, efortul fizic intens
între orele 11-18;

- purtaþi haine lejere, subþiri,
deschise la culoare, pãlãrii ºi
ochelari de soare;
- beþi 1,5-2 litri de lichide pe zi,
nu prea reci, apã, sucuri naturale
din fructe ºi ceaiuri cãlduþe (soc,
muºeþel, urzici) - un pahar la 1520 minute;
- mâncaþi fructe ºi legume
(pepene, prune, rosii) sau iaurt
(echivalentul unui pahar cu apã);
mâncaþi echilibrat ºi variat insistând pe produsele cu valoare
caloricã micã;
- evitaþi bãuturile ce conþin
cofeinã (cafea, ceai, cola) sau
zahãr (sucurile carbogazoase) în
cantitate mare, întrucât sunt

diuretice;
- evitaþi alimentele cu un
conþinut sporit de grãsimi, în
special de origine animalã;
- nu consumaþi alcool (inclusive
bere) – vã deshidrateazã ºi vã
transformã într-o potenþialã
victimã a caniculei;
- menþineþi legãtura cu persoanele în vârstã (rude, vecini,
persoane cu dizabilitãþi), interesându-vã de starea de sãnãtate
a acestora ºi oferiþi-le asistenþã
ori de câte ori au nevoie;
- nu lãsaþi copiii/animalele de
companie singuri/singure în
autoturisme.
www
.informarepreventiva.ro
www.informarepreventiva.ro

În atenþia crescãtorilor de animale ºi pãsãri
Deþinãtorii de animale ºi pãsãri din exploataþiile agricole existente
în judeþul nostru, care doresc sã valorifice animale, pãsãri sau
producþia obþinutã de la acestea, au obligaþia de a solicita D.S.V.S.A.
Sibiu, eliberarea Documentului de autorizare sau înregistrare sanitarã
veterinarã de funcþionare.
Înregistrarea exploataþiilor zootehnice constituie ºi o condiþie
obligatorie pentru crescãtorii de animale ºi pãsãri care doresc sã
acceseze fonduri europene în cadrul programelor de dezvoltare
ruralã, sau suvenþii pe bunãstare.
Aceastã obligaþie este legiferatã prin Ordinul Preºedintelui
A.N.S.V.S.A nr.16 / 2010, complectat cu Ordinul 112 / 2010, privind
procedura de înregistrare sau autorizare sanitarã veterinarã a
exploataþiilor zootehnice cu activitate comercialã de animale ºi pãsãri
vii, de produse de origine animalã, a mijloacelor de transport ºi a
altor obiective din domeniul sãnãtãþii ºi al bunãstãrii animalelor.
Pe teritoriul României, animalele ºi pãsãrile domestice se cresc în
trei sisteme:
- Exploataþie comercialã - exploataþie de animale înregistratã în
Sistemul Naþional de Identificare ºi Înregistrare a Animalelor
(S.N.I.I.A) ºi autorizatã sanitar-veterinar, deþinutã de persoane fizice
autorizate, întreprindere individualã, întreprindere familialã sau de
persoane juridice organizate în condiþiile legii, care îndeplinesc
prevederile normelor de biosecuritate; din care se comercializeazã
pe piaþa unicã europeanã (naþionalã ºi intracomunitarã) ºi la export,
animale vii ºi produsele de origine animalã de la acestea;
- Exploataþie comercialã de tip A - exploataþie de animale deþinutã
de persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale, întreprinderi
familiale sau persoane juridice organizate în conditþile legii,
înregistrate ºi autorizate de oficiul registrului comerþului, înregistratã

în S.N.I.I.A., care îndeplineºte anumite condiþii de biosecuritate ºi
este înregistratã sanitar-veterinar, din care se comercializeazã pe
piaþa naþionalã animale vii ºi produsele de origine animalã de la
acestea.
A.N.S.V.S.A a stabilit prin acte normative, numãrul minim de
animale ºi pãsãri pentru înregistrarea crescãtorilor de animale ºi
pãsãri ca exploataþie de tip A, respectiv:
- gãini ouãtoare pentru ouã consum (minim 350 de pãsãri);
- pui destinaþi producþiei de carne (minim 500 capete);
- pentru porcine, indiferent de numãrul de animale;
- viþei pânã la vârsta de 6 luni (minim 6 capete).
- Exploataþie nonprofesionalã - exploataþie de animale înregistratã
în S.N.I.I.A. ºi deþinutã de persoane fizice, neînregistrate la Camera
de Comerþ ºi Industrie în care produsele de origine animalã rezultate
de la acestea sunt destinate consumului familial. În judeþul Sibiu,
la 30 iunie 2013, erau autorizate 16 exploataþii comerciale, cu un
efectiv total de 5.942 capete bovine, 3 exploataþii comerciale, cu
24.445 capete porcine, 8 exploataþii comerciale, cu gãini ouãtoare
cu 110.000 capete ºi 3 exploataþii comerciale, cu 470.280 pui de
carne (efectivul este condiþionat de rulajul tehnologic).
Din totalul de 6.218 exploataþii ale gospodãriilor populaþiei cu
bovine, sunt înregistrate 109 ca exploataþii de tip A, din 4.055 explotaþii
cu ovine sunt înregistrate numai 21 exploataþii de Tip A, la specia
porcinã din 9.356 exploataþii sunt înregistrate 12 exploataþii de tip A,
iar din 16.737 exploataþii cu pãsãri, sunt înregistrate 12 exploataþii
de tip A, situaþie determinatã, considerãm, de reþinerea crescãtorilor
de animale ºi pãsãri de a se înregistra legal, din motive fiscale.
Pentru eliberarea “Documentului de autorizare / înregistrare
sanitarã veterinarã”, proprietarul unitãþii zootehnice v-a prezenta la

D.S.V.S.A. Sibiu urmãtoarele documente:
- cererea, în original, conform modelului oficial;
- certificatul constatator emis de oficiul registrului comerþului;
- cartea / cardul de exploataþie;
- declaraþia pe propria rãspundere cã animalele din exploataþie
sunt identificate ºi înregistrate în Baza naþionalã de date ºi cã orice
miºcare a animalelor, inclusiv sacrificare, dispariþie ºi moarte, va fi
anunþatã serviciilor sanitar-veterinare ºi pentru siguranþa alimentelor
competente;
- declaraþia pe propria rãspundere cã, în cazul animalelor moarte,
va apela la serviciile unitãþilor de neutralizare a subproduselor de
origine animalã nedestinate consumului uman, autorizate sanitarveterinar, în vederea ecarisãrii;
- declaraþia pe propria rãspundere cã deþine adãposturi pentru
animale care sã asigure acestora condiþii de sãnãtate ºi bunãstare;
- declaraþia pe propria rãspundere cã exploataþia ºi animalele sunt
incluse în programul acþiunilor de supraveghere, prevenire ºi control
al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om,
protecþia animalelor ºi protecþia mediului, ºi are asiguratã asistenþa
de specialitate de cãtre un medic de liberã practicã împuternicit.
D.S.V.S.A. Sibiu, prin personalul de specialitate, verificã
documentele prezentate ºi se deplaseazã la faþa locului. În urma
acestei acþiuni, se întocmeºte un referat de evaluare în care se
precizeazã dacã unitatea respectã normele sanitare veterinare
specifice în vigoare, urmând a se elibera certificatul de autorizare /
înregistrare sanitarã veterinarã, ºi a înscrie operatorul economic în
Registrul unitãþilor autorizate / înregistrate sanitar-veterinar.
Dr
Dr.. Penþea Ioan
Compartiment Comunicare la D.S.V
.S.A Sibiu
D.S.V.S.A
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În caz de nevoie, cetãþenii din Racoviþa ºi Sebeºu de Sus vor beneficia
de serviciile personalului de la Substaþia de Ambulanþã Tãlmaciu
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Strada Cornel Lupea
a fost modernizatã
De puþin timp, s-au finalizat lucrãrile de modernizare a strãzii
Cornel Lupea. Dupã cum se poate observa ºi din imaginile
alãturate, aici au fost realizate trotuare, s-au montat borduri, au
fost construite rigole pentru scurgerea apelor pluviale ºi s-a
turnat asfalt.
Cu siguranþã cã localnicii ce au proprietãþi în zona unde este
situatã strada apreciazã faptul cã acum circulaþia se desfãºoarã
în condiþii mult mai bune, civilizate, fãrã praf ºi gropi.
Lucrãrile de modernizare au fost finanþate din bugetul local al
omunei.
În aceastã perioadã se lucreazã la modernizarea strãzii Gãrii (pe
partea dreaptã a pârâului Valea Lupului).

Comercializarea animalelor din
exploataþiile de la gospodãriile
populaþiei, din judeþul nostru, se
poate face doar în târguri de
animale, autorizate/înregistrate la
Direcþia Sanitarã Veterinarã ºi
pentru Siguranþa Alimentelor Sibiu,
conform legislaþiei sanitarveterinare în vigoare.
Legalitatea normelor de
funcþionare a târgurilor sunt
prevãzute în Ordinul nr. 45 din
17.05.2010, emis de A.N.S.V.S.A
ºi publicat în M.O. nr. 333 din
19.05.2010.
În judeþul Sibiu sunt autorizte
numai ºapte târguri în localitãþile
Sibiu, Avrig, Agnita, Luduº, Orlat,
Miercurea Sibiului ºi Sãliºte, unde
se pot comercializa speciile de

animale domestice, locaþii
insuficiente pentru solicitãrile
crescãtorilor de animale, din judeþ
ºi judeþele limitrofe.
Este necesarã implicarea
autoritãþilor responsabile din
localitãþiile unde în anii precedenþi
erau organizate târguri de tradiþie,
(Dumbrãveni, Târnava, Ocna
Sibiului, Arpaºul de Jos, Nocrich,
ªeica Mare, Marpod, Tãlmaciu)
pentru reamenajarea acestor
obiective la nivelul cerinþelor legale,
târguri atât de utile pentru crescãtorii
de animale de a-ºi valorifica
excedentul de animale din propria
gospodãrie, în mod civilizat ºi legal.
Inspectorii D.S.V.S.A. Sibiu au
efectuat în ultima perioadã
controale în 4 târguri de animale,

3 abatoare, douã centre de
colectare animale (bovine, ovine)
ºi douã controale în trafic pe trasee
cu drumuri naþionale.
Deºi, D.S.V.S.A Sibiu, prin
personalul veterinar de la nivel
judeþean ºi de la unitãþile teritoriale,
a atenþionat permanent crescãtorii
de animale prin întâlniri organizate,
prin adrese ºi comunicate în massmedia, privind condiþiile legale
pentru miºcarea ºi comercializarea
animalelor, în urma controalelor
efectuate s-a constatat cã unii
proprietari de animale încalcã
aceste prevederi prin :
• transportul animalelor cu
mijloace de transport neamenajate
corespunzãtor ºi care nu asigurã
confortul specific speciei de

animale;
• circulaþia animalelor neidentificate cu documente sanitare
veterinare incomplete (document
de miºcare, paºaport pentru
cabaline ºi bovine);
• comercializarea animalelor în
târguri sau în locuri neautorizate,
fãrã documente sanitare veterinare care sã ateste avizul miºcãrii
ºi starea de sãnãtate a
animalalelor respective.
Pentru abaterile constatate au
fost aplicate amenzi cotravenþionale.
Pentru ca activitatea de comerþ
cu animale sã se efectueze în
condiþii legale, atenþionãm, din nou,
proprietarii de animale cã au
urmãtoarele obligaþii:

- Sã achiziþioneze ºi/sau sã
înstrãineze animale numai identificate, cu documente sanitare
veterinare, iar în cazul bovinelor ºi
cabalinelor cu paºaportul acestora;
- Sã transporte animalele în
vehicule autorizate sanitar
veterinar în acest scop ºi care sã
asigure normele de bunãstare a
animalelor pe parcursul cãlãtoriei.
Pentru vânzarea animalelor
(bovine, ovine, porcine) în
localitate, în târguri sau la
abatoare, deþinãtorii acestora sã
aibã asupra lor urmãtoarele
documente:
- Paºaportul (în cazul speciei
bovine ºi cabaline)
- Cartea de exploataþie
- Formularul de miºcare

SC Apã- Canal SA Sibiu are un punct de
lucru în comunã
Pentru a veni în sprijinul cetãþenilor comunei racordaþi la reþelele de
alimentare cu apã potabilã ºi canalizare a apelor menajere, societatea
Apã- Canal SA Sibiu a decis organizarea unui punct propriu de lucru
în comunã. Astfel, cetãþenii ce au de rezolvat diverse probleme legate
de serviciul de alimentare cu apã ºi canalizare se pot deplasa la biroul
din imobilul situat pe strada Gãrii, în spatele Cãminului Cultural, pentru
a solicita asistenþã de specialitate. Aici se pot afla informaþii oficiale
despre taxele de racordare la reþelele de apã ºi canalizare, avize etc
sau se poate anunþa apariþia unor diverse avarii sau anormalitãþi de
funcþionare ale serviciilor.
Tot în acest imobil a fost deschisã ºi o casierie a societãþii, unde
cetãþenii îºi pot achita facturile pentru apã ºi canalizare.
Reprezentanþii SC APÃ CANAL SA Sibiu informeazã ºi pe aceastã
cale cetãþenii comunei cã, în funcþie de consumul înregistrat de

contoarele individuale la momentul preluãrii serviciilor de
alimentare cu apã potabilã ºi canalizare, ºi doar când se va
constata existenþa unui consum de apã, vor fi emise facturi.
(Pentru unele gospodãrii, s-a constatat existenþa unui consum
real mult mai mic faþã de indexul contorului înscris în evidenþe,
astfel cã, pânã la echilibrarea consumului cu indexul contoarelor,
nu se mai emite facturã.)
Sediul centrului Racoviþa al SC Apã- Canal SA Sibiu a fost
realizat ºi cu sprijinul Primãriei ºi Consiliului Local al cumunei
Racoviþa.
Responsabilul acestui centru este ing. Traian Oprea.

- Cartea de sãnãtate al animalului
- Certificat sanitar veterinar
pentru abatorizare.
Atenþionãm din nou, cã nerespectarea obligaþiilor legale atrage
dupã sine sancþiuni contravenþionale, respectiv amenzi între
600 ºi 3.000 lei, sau confiscarea
animalelor, dupã caz.
Serviciul de inspecþii ºi control
din cadrul D.S.V.S.A. Sibiu, va verifica prin acþiuni organizate ºi prin
colaborare cu personal din cadrul
I.P.J. Sibiu, modul cum sunt respectate prezentele mãsuri de cãtre
factorii responsabili, menþionaþi.
Dr
Dr.. Penþea Ioan –
Compartiment Comunicare
la D.S.V
.S.A. Sibiu
D.S.V.S.A.

SC APÃ CANAL
SA Sibiu centrul
Racoviþa,
informeazã
cetãþenii
Vã comunicãm cã la reþeaua
de canalizare a apelor
menajere nu este permis sã
vã racordaþi sistemul pluvial
(apa de ploaie din scocuri sau
din curte). În condiþiile în care
vor fi identificate racorduri ale
sistemelor de scurgere pluviale
la reþeaua de canalizare a
apelor menajere, veþi
plãtidupã suprafaþa în mp a
acoperiºului ºi a curþii unde se
colecteazã apa pluvialã.
Persoanele ce nu declarã
racordarea la reþelele de
alimentare cu apã potabilã ºi
canalizare a apelor menajere
ºi vor fi depistate vor fi
debranºate de la acestea ºi vor
suporta rigorile legii.
Neachitarea la timp a
facturilor pentru apã potabilã
ºi canalizare atrage aplicarea
unor majorãri de întârziere.
Dacã se depãºeºte perioada
de 60 de zile de la emiterea
facturii, veþi fi debranºaþi de la
reþele, urmând ca la
rebranºare sã suportaþi toate
cheltuielile aferente, inclusiv
cele de debranºare.
CONDUCEREA
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