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“Identitate prin Culturã”, în cadrul campaniei
guvernamentale “România promovatã prin valori”, la Avrig

Acþiunea din 27 februarie a
fost una dintre cele mai
importante lovituri de imagine ºi
promovare date în ultimul sfert
de secol la Avrig, acest lucru
datorându-se, în mod deosebit,
personalitãþilor ce au acceptat
sã se numere printre participanþi.
Astfel, pentru câteva ore
bune, au fost oaspeþi ai
Palatului Brukenthal din Avrig
ºi au luat parte la masa
rotundã, importante personalitãþi ale vieþii politice,
culturale, sportive de la noi din
þarã, oameni de afaceri români
ºi strãini, reprezentanþi ai
unitãþilor administrativ- teritoriale din regiune, aleºi locali,
directori ai unor instituþii de
învãþãmânt locale, reprezentanþi ai mediului academic
sibian, diverºi alþi invitaþi.
Întâlnirea a avut ca obiectiv
principal analizarea rezultatelor studiilor de fezabilitate
realizate în cadrul proiectului,
studii care au drept scop
dezvoltarea conceptului de
turism sustenabil regional ºi,
totodatã, valorizarea ºi pro-

movarea patrimoniului cultural
regional, ca produs turistic ce
se va integra contextului
regional, naþional ºi european.

Personalitãþi de
aur,, la A vrig
aur
Alãturi de Maria Grapini,
iniþiatoarea campaniei “România promovatã prin valori”,
invitaþi cu statut special la
acest eveniment de marcã au
fost câþiva dintre cei ce poartã
titlul onorific de “ambasador al

turismului românesc”, foºti
sportivi de renume ai României
(Elisabeta Lipã, Helmut
Duckadam, Octavian Belu),
personalitãþi ale vieþii culturale
(Ovidiu Lipan Þãndãricã, Nicolae Voiculeþ) ºi ºtiinþifice
(Dumitru Prunariu).
Înainte de a intra în sala ce
a gãzduit masa rotundã, cei
mai mulþi dintre participanþi
au preferat sã facã o scurtã
plimbare prin grãdinile
frumosului complex baroc,
domeniu ce a aparþinut fostului
guvernator al Transilvaniei.

Apoi, oaspeþii au fost
întâmpinaþi în Orangerie cu un
pahar de ºampanie, iar
acomodarea cu cocheta
locaþie s-a fãcut în compania
unor cunoscute arii din câteva
opere clasice ºi moderne,
interpretate la pian de prof.
Mihaela Lepindea.

“ C r e d f o a r t e mult
în acest proiect!”Maria Grapini
Dupã deschiderea oficialã a
întâlnirii, moment marcat
printr-un cuvânt de salut
adresat tuturor participanþilor
de primarul Avrigului, Arnold
Gunter Klingeis, a vorbit celor
prezenþi ministrul Maria

Structura ºcolarã, la Avrig
În viitorul an ºcolar (2014- 2015),
reþeaua ºcolarã din oraºul Avrig va
cuprinde trei instituþii de învãþãmânt cu
personalitate juridicã.
Recent, cu prilejul primei ºedinþe

ordinare din acest an, Consiliul Local al
oraºului Avrig a adoptat o hotãrâre prin
care a aprobat structura reþelei ºcolare
valabile începând din toamna acestui an.
Astfel, în raza de competenþã a

oraºului Avrig este cuprins Liceul
Teoretic „Gheorghe Lazãr”- unitate de
învãþãmânt cu nivelurile preprimar,
primar, gimnazial ºi liceal, Liceul
Tehnologic Mârºa- unitate de învãþãmânt
cu nivelurile preprimar, primar, gimnazial
ºi liceal ºi ªcoala Gimnazialã Avrigunitate de învãþãmânt cu nivelurile primar
ºi gimnazial.
Liceul din Avrig va coordona, în
continuare, Grãdniþa cu program normal
nr. 1 Avrig, precum ºi Grãdiniþa cu program prelungit nr. 3 Avrig. De asemenea,
ªcoala Gimnazialã Avrig va avea în
subordonare ºi structurile ºcolare
ªcoala Gimnazialã Bradu, ªcoala
Primarã Sãcãdate ºi ªcoala Primarã
Glâmboaca.
Înaintea de a fi aprobatã de legislativul local, reþeaua ºcolarã a unitãþilor
de învãþãmânt preuniversitar de stat la
nivelul oraºului Avrig, din viitorul an
ºcolar, a primit avizul conform din partea
Inspectoratului ªcolar Judeþean Sibiu.
Comparativ cu anul ºcolar în curs, nu
se înregistreazã modificãri, în sensul
dizolvãrii sau schimbãrii încadrãrii
juridice a instituþiilor ºcolare avrigene.

Grapini.
Mai întâi, oficialul guvernamental a salutat participanþii ºi
ºi-a manifestat bucuria de a fi,
din nou, în Avrig. Apoi, doamna
ministru a fãcut o scurtã
prezentare a campaniei
“România promovatã prin
valori”, un proiect prin care se
doreºte promovarea þãrii prin
oameni care au demonstrat, în
þarã ºi în lume, cã sunt
profesioniºti. “Am ales 20 de
personalitãþi din culturã,
ºtiinþã, sport, muzicã, pe care
sã îi iau parteneri în proiectul
meu ºi care sã ducã imaginea
României în lume. Cred foarte
mult în acest proiect! Sigur,
promovarea poate fi fãcutã pe
mai multe cãi, în mai multe

moduri dar, spre exemplu,
dacã românul nostru care a
ajuns în Cosmos ºi care acum
conduce o asociaþie mondialã
legatã de profesia lui, merge
în lume ºi spune oamenilor
<<Veniþi în Transilvania!
Veniþi în munþii României ºi
aici veþi gãsi de toate:tradiþii,
legende, posibilitate de a-þi
petrece timpul liber, de a
respira aer curat, de a schia,
de a te bucura de naturã…>>,
cred cã este cel mai credibil.
Aceºti
ambasadori
ai
turismului, indiferent cã eu
sunt ministru sau nu, vor duce
imaginea României în lume.”,
a spus Maria Grapini.
(continuare în pagina 4)

Urare de Ziua Femeii
Prim[vara, anotimpul renaºterii, al trezirii la viaþã, face ca ziua de 8 Martie
sã fie una plinã de feminitate, zâmbete ºi cãldurã sufleteascã.
Vã dorim un 8 Martie luminos, fericit ºi plin de bucurii!
La mul\i ani tuturor femeilor din Avrig, Mârºa, Bradu, Sãcãdate ºi
Glâmboaca!
Primarul oraºului A vrig,
Arnold Gunter Klingeis

rosu galben albastru negru

Campania “România promovatã prin valori”, iniþiatã de Maria
Grapini, ministrul delegat pentru Întreprinderi Mici `i Mijlocii,
Mediu de Afaceri `i T urism a ajuns joi, 27 februarie, ºi la
Avrig. Cu acest prilej, Orangeria fostei Reºedinþe de V
arã a
Varã
Baronului Samuel von Brukenthal a gãzduit masa rotundã
„ C u l t TToo u r - I d e n t i t a t e p r i n c u l t u r ã ” , o r g a n i z a t ã d e e c h i p a
P r i m ã r i e i o r a º u l u i A v r i g i m p l i c a t ã î n P r o i e c t u l „ C u l t TToo u r Patrimoniul cultural ca punct de interes major în dezvoltarea
turismului sustenabil” (proiect finanþat de Uniunea Europenã Programul transnaþional de cooperare, SEE– Sud Estul
Europei), precum ºi reprezentanþi ai partenerilor români din
cadrul acestuia.
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Încã o lunã pentru a putea
beneficia de bonificaþie la
plata integral[ a impozitului
Reamintim cetãþenilor oraºului Avrig ce au diverse
obligaþii financiare cãtre
bugetul local cã, pentru plata
integralã a impozitului datorat
pânã la data de 31 martie, se
acordã o bonificaþie de 5% din
suma totalã. De asemenea,

existã posibilitatea plãþii în douã
rate egale, fãrã a fi aplicate
majorãri, dacã se respectã
termenele de platã (pânã în 31
martie, primul termen de platã
ºi 30 septembrie, al doilea
termen de platã).
La casieria Primãriei Avrig

(dar ºi la casieriile SC Gospodãrire Orãºeneascã Avrig SA)
se poate plãti ºi taxa specialã
de salubrizare, obligaþie financiarã instituitã de anul trecut.
Programul de lucru cu
publicul al casieriei Primãriei
oraºului Avrig este în fiecare zi,

de luni pânã joi, între orele 8
ºi 14, precum ºi vinerea, între
orele 8 ºi 12.
Impozitele ºi taxele locale
pentru anul 2014 au fost
stabilite de Consiliul Local al
oraºului Avrig prin adoptarea
Hotãrârii nr. 147/2013.

Strãzi cu denumiri noi, în Avrig
D e p u þ i n t i m p , o r a º u l Av r i g a r e , î n m o d o f i c i a l , c â t e v a s t r ã z i c u d e n u m i r i n o i . R e c e n t , c u p r i l e j u l u n e i º e d i n þ e o r d i n a r e ,
Consiliul Local A vrig a adoptat o hotãrâre prin care au fost atribuite mai multe denumiri de strãzi, atât în oraºul A vrig cât ºi în
localitatea Mârºa ºi în zona turisticã de interes local V
alea A vrigului.
Valea
Astfel, acum mai multe strãzi sau pieþe din oraº poartã numele unor
personalitãþi din diverse domenii de activitate, de talie naþionalã sau chiar
internaþionalã, originare din Avrig.
Strãzile ce au intrat sub incidenþa acestei hotãrâri a legislativului local
avrigean sunt fie prelungiri ale unor strãzi deja existente (strada Samuel
Brukenthal s-a prelungit pânã în strada Unirii, strada Negoiu s-a prelungit
pânã la limita intravilanului localitãþii etc), fie strãzi a cãror nume a fost
schimbat (strada Lt. Vasile Rãduþiu înlocuieºte strada C din zona
Agromec, strada Aviator Ioan Stoian – fosta stradã D, strada G-ral Ioan
Berghea- fosta stradã E, strada Prof. Romulus Cândea- fosta stradã F,

strada Dr. Aurel Cândea- fosta Calea Bolovanului, strada Ilie V Spiridonfosta stradã Ciortea etc), ori strãzi cu denumiri nou adoptate (strada
Brazilor- fosta unitate militarã de la Mârºa, strada Bogdanului- fosta zonã
a fermelor de pui de la Mârºa, strada Valea Avrigului- de la intersecþia
strãzilor Cânepii, Unirii ºi Sticlarilor pânã la Podul Jibrii, strada Izvorul
Florii- de la Podul Jibrii pânã la Izvorul Florii etc).
De asemenea, prin aceeaºi hotãrâre au primit denumiri ºi mai multe
pieþe (intersecþii) importante din Avrig (Piaþa Gheorghe Sârghie- zona
ºipotului, Piaþa Gheorghe Lazãr- intersecþia strãzilor Gheorghe Lazãr ºi
Samuel Brukenthal, Piaþa Diplomat Vasile Stoica- intersecþia de la ceas

etc), precum ºi majoritatea intrãrilor din zona de agrement Valea Avrigului
(numele fiecãrei intrãri va avea doar caracter informativ).
Hotãrârea privind atribuirea de denumiri strãzilor are la bazã un referat
întocmit de Compartimentul Urbanism ºi Amenajarea Teritoriului din cadrul
Primãriei oraºului Avrig ºi a fost adoptatã dupã ce proiectul de hotãrâre
a fost avizat favorabil de Comisia de atribuire de denumiri a judeþului
Sibiu.
Cei interesaþi sã afle care sunt toate prevederile hotãrârii Consiliului
Local Avrig pot solicita informaþii la Primãria Avrig sau pot accesa site-ul
instituþiei.

Cu prilejul comemorãrii a 229
de ani de la martiriul lui Horea ºi
Cloºca, doi dintre conducãtorii
Rãscoalei þãrãneºti de la 1784,
Liceul Tehnologic Mârºa în

colaborare cu Inspectoratul
ªcolar Judeþean Sibiu a
organizat vineri, 28 februarie,
începând cu ora 11, la Centrul de
Documentare ºi Informare

„Pinocchio” din Mârºa, o sesiune
de comunicãri ºi referate
adresatã elevilor claselor VIII –
XII din instituþiile de învãþãmânt
ale judeþului.
Acþiunea a ajuns la ediþia a IV-a,
iar scopul acesteia este de a
stimula cunoaºterea ºi aprofundarea diverselor evenimente
ale istoriei naþionale a românilor,
de a conecta elevii la circuitul mai
detaliat al informaþiilor istorice.
Pe lângã reprezentanþii
instituþiei de învãþãmânt gazdã, la
sesiune au participat cu lucrãri
elevi ºi profesori de la Colegiul
Tehnic „Mediensis” Mediaº,
Colegiul Tehnic „Cibinium” Sibiu,
Liceul Teoretic „Gheorghe Lazãr”
Avrig, ªcoala Gimnazialã Avrig,
ªcoala Gimnazialã „Matei
Basarab” Turnu Roºu ºi Liceul
Tehnologic „Avram Iancu” Sibiu.

În cele câteva ore ale
manifestãrii, au fost prezentate
diverse referate ºi comunicãri
interesante, unele având strictã
legãturã cu Rãscoala condusã de
Horea, Cloºca ºi Criºan, altele
având ca teme diverse alte
aspecte legate de evenimente ºi
personalitãþi istorice de la noi din
þarã sau din strãinãtate.
Un aspect îmbucurãtor a fost
legat de faptul cã mai multe dintre
lucrãrile prezentate au avut teme
legate de istoria, locurile,
obiceiurile ºi personalitãþile
acestor meleaguri.
Pentru a-ºi prezenta lucrãrile,
elevii s-au folosit fie de metoda
clasicã, a lecturãrii, fie de
mijloacele moderne (prezentãri coordonatori au primit diplome/
adeverinþe prin care s-a certificat
power- point, colaje video etc).
La finalul acþiunii, atât elevii activitatea desfãºuratã.
Sesiunea de referate ºi
participanþi, cât ºi profesorii

Informaþii utile pentru rentierii agricoli
Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie pentru
Agriculturã (APIA) informeazã cã, pentru
a intra în posesia rentei viagere cuvenite
pentru anul 2013, rentierii trebuie sã se
prezinte la centrele judeþene ale Agenþiei
de Plãþi ºi Intervenþie pentru Agriculturã,
în perioada 01 martie - 31 august 2014
(în zilele lucrãtoare) pentru vizarea
carnetelor de rentier agricol. În acest
sens, rentierii agricoli se pot prezenta la
oricare centru judeþean al Agenþiei de
Plãþi ºi Intervenþie pentru Agriculturã.
Pentru vizarea carnetului, rentierul
agricol se poate prezenta personal sau
prin mandatar/curator/tutore, în baza
unei procuri autentice/curatelã/hotãrâre
judecãtoreascã definitivã ºi irevocabilã.
De asemenea, rentierul agricol
trebuie sã prezinte urmãtoarele
documente:
- carnetul de rentier agricol;
- contractul de arendare;
- actul de identitate în original;
- document coordonate bancare
(opþional);
- decizia de la comisia de expertizã
medicalã actualizatã, pentru gradele de
invaliditate I ºi II (dacã decizia nu

prevede cã dosarul este nerevizuibil),
în original ºi în copie.
Renta viagerã agricolã înceteazã la
data decesului rentierului. În cazul
decesului rentierului, renta datoratã
acestuia în anul 2013 poate fi încasatã
de moºtenitorii sãi, doar dacã, pânã la
31 august 2014, moºtenitorii vor
depune la oricare centru judeþean al
APIA, respectiv al municipiului
Bucureºti, carnetul de rentier al
defunctului (obligatoriu), certificatul de
deces (original ºi copie), actul de
succesiune (certificat de moºtenitor sau
certificat de calitate de moºtenitor,
certificat de legatar, hotãrâre
judecãtoreascã de succesiune investitã
cu formula ,,definitivã ºi irevocabilã”
(original ºi copie), B.I/C.I./paºaport al
moºtenitorului (original ºi copie),
împuternicire/declaraþie notarialã din
care sã reiasã acordul celorlalþi
moºtenitori privind solicitarea ºi
încasarea rentei viagere agricole
datoratã rentierului (original), precum
ºi un extras de cont pe numele
solicitantului.
IMPOR
TANT! Prezenþa anualã a
IMPORT

rentierilor la sediul centrelor judeþene
ale Agenþiei de Plãþi ºi Intervenþie
pentru Agriculturã, în perioada 01
martie - 31 august, pentru vizarea
carnetelor de rentier agricol este o
condiþie esenþialã pentru a beneficia de
renta cuvenitã.
Legislaþie:
Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 70/2010 privind unele mãsuri pentru
reorganizarea Ministerului Agriculturii ºi
Dezvoltãrii Rurale, precum ºi a unor
structuri aflate în subordinea acestuia,
cu modificãrile ulterioare;
Legea nr. 247/2005 privind reforma
în domeniile proprietãþii ºi justiþiei,
precum ºi unele mãsuri adiacente, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare;
OMADR/OMF nr. 1272/26503/2005
pentru
aprobarea
normelor
metodologice de aplicare a prevederilor
Titlului XI „Renta viagerã agricolã”
Legea nr. 247/2005 privind reforma în
domeniile proprietãþii ºi justiþiei, precum
ºi unele mãsuri adiacente, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare.
SERVICIUL RELAÞII CU
PUBLICUL ªI COMUNICARE

comunicãri „229 de ani de la
martiriul lui Horea ºi Cloºca” a
fost coordonatã de prof. Petre Din
ºi biliotecarul Ioana Cotoarbã.

rosu galben albastru negru

O altfel de lecþie de istorie pentru elevi ºi profesori de la ºapte ºcoli sibiene
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@n aten\ia persoanelor interesate s[ devin[ asisten\i maternali
profesioni`ti (angaja\i ai D irec\iei G enerale de A sisten\[
S ocial[ `i P rotec\ia Copilului)
o locuinþã care acoperã necesitãþile de preparare a hranei,
igienã, educaþie ºi odihnã ale
utlizatorilor sãi, inclusiv cele ale
copiilor care urmeazã a fi primiþi
în plasament, în plasament în
regim de urgen\ã; pot ocupa
împreunã un dormitor maxim 4
copii, de acelaºi sex;
- persoana sã fie absolventã a
minim 10 clase;
- cel puþin unul dintre membrii
familiei sã aibã un venit stabil;
- persoana sã aibã aptitudini ºi
disponibilitatea de a lucra inclusiv
cu copii de vârstã micã ºi foarte
micã (0-2 ani), cu copii cu dizabilitãþi, copii cu cerinþe educative
speciale ºi cu copii cu tulburãri de
comportament;
- sã existe acordul din partea
tuturor membrilor familiei;
- sã manifeste o atitudine nondiscriminatorie indiferent de
vârsta copilului, apartenenþa

etnicã, religie, stare de sãnãtate;
- sã existe acceptare ºi
înþelegere atît din partea
solicitantului cît ºi din partea
persoanelor care locuiesc cu
acesta cu privire la necesitatea
colaborãrii cu familia biologicã sau
adoptivã a copilului;
- solicitantul sã nu fi fost
asistent maternal profesionist
cãruia i s-a retras atestatul sau
care nu a fost reatestat datoritã
neîndeplinirii corespunzãtoare a
sarcinilor de serviciu;
-solicitantul care desfã`oarã o
activitate salarizatã, alta decât
cea de asistent maternal profesionist, poate deveni asistent
maternal profesionist numai cu
condi\ia încetãrii contractului
individual de muncã, pe baza
cãruia î`i desfã`oarã respectiva
activitate salarizatã; persoana
implicatã în orice alte activitãþi
care îi limiteazã timpul pe care

trebuie sã îl acorde copiilor
plasaþi;
- solicitantul sã aibã capacitatea `i disponibilitatea de a
lucra în condi\ii de stres sau
speciale (plasament în regim de
urgen\ã);
- solicitantul sã aibã capacitatea ºi disponibilitatea de a
primi 2 copii în plasament, cu
excepþia:
- situaþiei în care asistentul
maternal are în plasament un
copil cu handicap grav/accentuat;
Asistentul maternal a adoptat
un copil, poate refuza al doilea
copil pe o perioadã de 2 ani,
perioadã în care are loc
monitorizarea postadopþie; în
aceastã situaþie atestatul se va
elibera pe o perioadã de 2 ani.
La angajare, dacã asistentul
maternal primeºte în plasament
un copil cu vârsta cuprinsã între
0 -2 ani, poate refuza , pe o

ANUNÞ IMPOR
TANT!!!
IMPORT
Serviciul Public Comunitar
Local de Evidenþã a Persoanelor
Avrig (SPCLEP) anunþã toþi
cetãþenii cu domiciliul stabil în
localitatea Mârºa, ce nu au
menþionat pe actul de identitate
numele strãzii, sã se prezinte la
sediul serviciului, pentru
eliberarea unui nou act de
identitate.
De asemenea, SPCLEP Avrig
aduce la cunoºtinþã urmãtoarele:
- vã rugãm sã vã verificaþi
valabilitatea actelor de identitate
(buletine de identitate, cãrþi de
identitate, cãrþi de identitate

provizorii);
- persoanele care au actul de
identitate expirat, sau care
urmeazã sã expire, sunt obligate
sã se prezinte la sediul serviciului
de evidenþã cu 15 zile înainte de
expirare.
De asemenea, persoanele care
au acte de identitate pierdute,
furate sau distruse, sunt obligate
sã se prezinte la sediul serviciului
pentru punerea în legalitate cu
acte de identitate, având asupra
lor urmãtoarele documente:
- documentul de identitate
expirat;

- cartea de alegãtor (unde este
cazul);
- certificatul de naºtere (copie
ºi original);
- certificatul de cãsãtorie (copie
ºi original);
- certificatul de deces (copie ºi
original)- unde este cazul;
- sentinþã divorþ- definitivã ºi
irevocabilã (original ºi copie)- unde
este cazul;
- dovada legalã privind spaþiul
de locuit (ex. contract de
vânzare- cumpãrare, închiriere,
adeverinþã de la Primãrie pentru
mediul rural ºi urban etc)- copie

ºi original;
- certificatele copiilor sub 14 ani
(original ºi copie)- unde este cazul;
- dovada achitãrii contravalorii
actului de identitate (chitanþã de
7 lei de la Casieria Primãriei Avrig);
- dovada achitãrii taxei
extrajudiciare de timbru (chitanþã
de 5 lei de la Casieria Primãriei
Avrig);
- imaginea necesarã cãrþii de
identitate se preia la sediul
serviciului, cu mijloace informatice.
Mai multe informaþii puteþi
obþine la sediul serviciului- Avrig,
strada Gheorghe Lazãr, nr. 10.

perioadã de maxim un an
primirea în plasament al celui
de-al doilea copil; atestatul se
elibereazã pe o perioadã de un
an.
NU POA
TE FI ASISTENT
POATE
TERNAL
MA
AT
P R O F E S I O N I S TT::
- persoana care a suferit o
condamnare prin hotãrâre
judecãtoreascã, rãmasã definitivã
pentru sãvârºirea unei infracþiuni
care ar face-o incompatibilã cu
profesia de asistent maternal
profesionist;
- pãrintele decãzut din drepturile pãrinteºti sau cãruia i-au
fost interzise sau limitate drepturile pãrinteºti prin hotãrâre
judecãtoreascã rãmasã definitivã
ºi irevocabilã;
- persoana care suferã de boli
cronice psihice sau boli cronice
transmisibile;
- persoana care are proprii

copii daþi în plasament.
Persoanele interesate trebuie
sã se prezinte la sediul Direcþiei
Generale de Asistenþã Socialã ºi
Protecþia Copilului Sibiu (Sibiu,
str. Mitropoliei, nr.2), la Serviciul
Management de caz pentru
Asistenþã
Maternalã
(tel.0269.23.20.66 int.43) pentru
a primi toate informaþiile necesare
ºi a fi consiliat de specialiºtii
serviciului.
Dupã etapa de informare,
persoanele interesate vor întocmi
un dosar, se va realiza
evaluarea persoanei ºi familiei,
persoana va urma un stagiu de
pregãtire în asistenþã maternalã,
iar la final, dupã caz, se va
propune atestarea ca asistent
maternal profesionist de cãtre
Comisia pentru Protecþia Copilului
Sibiu ºi angajarea din momentul
în care iau în plasament copilul/
copiii.

PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL
Serviciul Public Comunitar Local de Evidenþã a
Persoanelor A vrig
LUNI - 8.30-13 -cãrþi de identitate- primirea documentelor ºi
eliberãri
14- 15.30 - eliberãri
MARÞI - 8.30- 13 - cãrþi de identitate- primirea documentelor ºi
eliberãri
16- 18 - eliberãri
MIERCURI - 8.30- 13 - cãrþi de identitate- primirea documentelor
ºi eliberãri
14- 15.30 - eliberãri
JOI - 8.30- 13 - cãrþi de identitate- primirea documentelor ºi
eliberãri
14- 15.30 - eliberãri
VINERI - 8.30- 12.30 - cãrþi de identitate- primirea documentelor
ºi eliberãri

Reporter în localitãþile Þãrii Oltului
Copiii de vârstã ºcolarã
(ciclul gimnazial) din localitãþile
Þãrii Oltului (de la Arpaºu pânã
la Boiþa), iubitori ai literaturii ºi
jurnalismului, sunt provocaþi,
din nou, la un concurs:
“Reporter în localitatea mea”.
Concursul, ajuns la cea de-a
doua ediþie, este organizat de
Biblioteca Orãºeneascã Avrig ºi
Centrul de Informare Turisticã
Avrig, în parteneriat cu Librãria
RCV Concept ºi Asociaþia “Prietenii Avrigului”, cu sprijinul unor
colaboratori.
“Trãim într-o lume pe care,
de multe ori, nici mãcar n-o
observãm, cãreia am uitat sã-i
apreciem frumuseþea, sã-i
vedem rãnile ºi s-o vindecãm,
sã-i pãtrundem taina ºi s-o
împãrtãºim celor din jur. Trãim
într-o comunitate care ºi-a
pierdut mult din legãturile care
o consolidau altã datã. Trebuie
sã reînvãþãm sã vedem ºi sã
simþim sã transmitem pulsul
locului în care trãim. Trebuie sã
culegem din valorile transmise
în comunitate acele nestemate
care ne fac sã fim un grup
valoros, nu o gramadã fãrã
consistenþã.”, menþioneazã
organizatorii într-un argument al
concursului.
Scopul proiectului este de a
stimula interesul copiilor de
v]rstã preadolescentinã fatã de
ceea ce reprezintã locul,
oamenii, faptele, prezentul ºi
trecutul localitãþii în care traiesc,
dar ºi cultivarea deprinderii de
a relata, într-un mod care sã
suscite atenþia ascultãtorului/

cititorului, rezultatul observaþiei
acestor copii.
Materialul jurnalistic al
fiecãrui autor trebuie sã fie de
maxim 4 pagini format A4.
Subiectul “atacat” trebuie sã
fie din localitatea în care
trãieºte copilul sau din altã
localitate a Þãrii Oltului”.
Reportajul poate fi însoþit de
fotografii (nu este obligatoriu).
Pot fi ºi reportaje cu mai mult
de 1 autor.
Cei care aleg reportajul foto,
pot opta pentru un colaj de
maxim 15-20 fotografii, ce pot fi
trimise în format digital.
La concurs pot participa ºi
copiii talentaþi la desen, ce au
posibilitatea de a realiza reportaj în forma unor benzi desenate (maxim 4 pagini format A4).
Participanþii trebuie sã-ºi

trimitã lucrãrile la Biblioteca
Orãºeneascã Avrig, prin poºtã
(str. Avram Iancu, nr. 26, Avrig,
cod 555200, jud. Sibiu)
sau
prin email (pe adresa
bibavrig@yahoo.com), pânã la
data de 25 mai 2014. Fiecare
material trebuie sã fie însoþit de
datele autorului (nume, adresã,
email - dacã existã).
Organizatorii vor face o selecþie
a materialelor primite iar cele
mai bune vor fi publicate întrun volum special intitulat ”Þara
Oltului vãzutã prin ochi de
copil”. Vor exista mai multe
premii iar cel mai talentat dintre
participanþi va primi ºi trofeul
“Þara Oltului vãzutã prin ochi
de copil”.
Rezultatele concursului vor fi
anunþate în data de 1 iunie
2014.

infoavrig@gmail.com
infoavrig@gmail.com
Editor: Dan FR}NCU
Ziar fondat de Prim[ria `i
Consiliul Local Avrig

Te h n o r e d a c t a r e ` i T i p a r :
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Asistentul maternal profesionist
(AMP) este persoana fizicã,
atestatã, care asigurã prin
activitatea pe care o desfãºoarã
la domiciliul sãu creºterea,
îngrijirea ºi educarea, necesare
dezvoltãrii armonioase a copiilor
primiþi în plasament.
Condiþiile pe care trebuie sã le
îndeplineascã persoanele interesate sunt:
- sã aibã capacitate deplinã de
exerciþiu;
- sã aibã domiciliul în judeþul
Sibiu ºi sã aibã acces la servicii
medicale ºi servicii educative;
- persoana prin comportamentul sãu în societate, starea
sãnãtãþii ºi profilul psihologic,
prezintã garanþii pentru îndeplinirea corectã a obligaþiilor care
revin unui - - pãrinte, referitoare
la creºterea, îngrijirea ºi
educarea copiilor sãi;
- solicitantul sã aibã în folosinþã

“Identitate prin Culturã”, în cadrul
campaniei guvernamentale “România
promovatã prin valori”, la Avrig

(continuare din pagina 1) existã. Reþeaua principalã într-o
economie eu cred este formatã
din IMM-uri.”.
Î n c â n t a þ i d e Av r i g
Încântaþi de Avrig, de oamenii
întâlniþi ºi de acþiunea de aici,
ºi avrigeni
s-au arãt ºi cei ºase ambasadori
ai turismului românesc, cei mai
În continuare, referindu-se la mulþi dintre aceºtia fiind pentru
acþiunea de la Avrig, ministrul a prima datã aici. În scurta
spus: “Am mai fost vara trecutã prezentare fãcutã ºi în alocuþiunile
aici, deci am vãzut cum aratã acestora, fiecare personalitate a
zona dumneavoastrã ºi vara ºi felicitat organizatorii, a transmis
iarna, am avut mai multe întâlniri succes pentru proiecte ºi a
cu domnul primar, mi-am dat mulþumit gazdelor pentru
seama cã aici aveþi resursã ospitalitate.
umanã minunatã, oameni
extraordinari iar acest fapt a fost
Promovare pentru
demonstrat ºi astãzi. Aici sunt
oameni inteligenþi, oameni care
“ C u l t TToo u r ”
ºtiu sã fructifice ceea ce le-a dat
Dumnezeu, bogãþiile naturale.
Cred cã ast[zi, aici, dumneaApoi, toþi ce prezenþi au asistat
voastrã aþi putut sã faceþi o la o prezentare de informare a
adevãratã demonstraþie a faptului Proiectului „CultTour”, cu scopul,
cã România meritã sã fie o obiectivele ºi acþiunile desfãºurate
destinaþie turisticã. Dumneavoas- în cadrul acestuia.
trã sunteþi un model ºi vreau ca
Introducerea generalã asupra
acest model sã fie multiplicat în proiectului a fost fãcutã de
România, pentru cã avem ºi alte primarul Arnold Gunter Klingeis.
zone în care avem frumuseþi
A urmat materialul prezentat de
extraordinare, problema este cã Fundaþia “Heritas” Sibiu, ai cãror
trebuie sã ne apucãm sã facem specialiºti colaboratori au realizat,
proiecte pentru a lua bani de la în cadrul proiectului, master Uniunea Europeanã, cu ajutorul planul turistic “Avrig- fereastra lui
cãrora sã rezolvãm problema Brukenthal spre Carpaþi”. (În
conexã: infrastructura mare. Eu urma realizãrii acestui amplu
mã simt foarte bine aici, aici studiu, au fost identificate 49 de
existã, ca în tot judeþul de altfel, proiecte ºi mãsuri posibile pentru
oameni altruiºti, oameni dornici sã dezvoltarea turismului în zona
ajute, dornici sã contribuie ºi cred Avrigului.)
foarte mult cã ºi acþiunea de
ªi reprezentanþii Fundaþiei
ast[zi îºi va lãsa amprenta. Cred Samuel von Brukenthal au
cã ar trebui ca toþi cei prezenþi prezentat participanþilor ideile
în seara asta aici ar trebui sã fie principale referitoare la mãsurile
multiplicatori, pentru cã românii de reabilitare a complexului
au nevoie de încredere cã se baroc de la Avrig, astfel încât
poate ºi încrederea asta cã se acesta sã revinã la strãlucirea de
poate o dau, în general, liderii. altãdatã ºi sã primeascã noi,
Dumneavoastrã puteþi, începând moderne ºi complexe utilitãþi. (Se
din seara asta, sã spuneþi <<Da doreºte refacerea grãdinilor
domnule, se poate!>>. Avem cu palatului, renovarea clãdirilor
ce convinge. Turismul poate fi o componente, identificarea unor
industrie care sã aducã mult noi funcþionalitãþi- muzeu, camere
economiei României, întreprin- de cazare, crearea unor ampladerilor mici ºi mijlocii, care, pentru samente pentru ºcoalã de turism
orice þarã, trebuie sã fie o ºi un nou hotel de cinci stele etc.)
<<plasã de siguranþã>>, ca la un
Un material interesant a
acrobat, ce poate frumos sã se prezentat ºi reprezentantul
joace sus dacã ºtie cã aceasta Muzeului Astra din Sibiu, unul

dintre partenerii din cadrul
proiectului.
Dupã momentul prezentãrilor ºi
expunerea unor scurte concluzii,
reprezentanþii Consiliului Judeþean Sibiu (Asociaþia Judeþeþeanã
de Turism Sibiu) au oferit
invitaþilor la acest eveniment câte
un ghid de promovare a judeþului.

Artiºtii locali au
încântat invitaþii
Acþiunea a continuat cu un
dineu oficial, aceastã parte fiind
“pigmentatã” cu diferite momente artistice. Au încântat
participanþii prin evoluþia lor ºi
au cules aplauze deosebit de
cãlduroase, naistul Nicolae
Voiculeþ, juniorii ºi seniorii
Ansamblului Folcloric “Purtata
Avrigului”, al Casei de Culturã
din Avrig, ºi componentele
Grupului Folcloric “Zãluþa”, al
femeilor din Bradu.

Despre “CultT
our”
“CultTour”
„CultTour– Patrimoniul cultural
ca punct de interes major în
dezvoltarea turismului sustenabil”
este cel mai important proiect
european de acest fel în care
administraþia localã a oraºului
Avrig s-a implicat vreodatã.
Avrigul are calitatea de lider al
proiectului, iar partenerii acestuia
sunt Muzeul ASTRA Sibiu,
Fundaþia "Samuel von Brukenthal”, Universitatea pentru
ªtiinþe Aplicate din KremsAustria, Universitatea Tehnicã din
Berlin- Germania, Universitatea
de ªtiinþe Agricole Viena- Austria,
oraºul Alexandroupolis- Grecia,
oraºul Apulia- Italia ºi oraºul
Veliko Tarnovo- Bulgaria.)
Prin acest proiect conducerea
administrativã a Avrigului îºi
propune sã dezvolte o strategie
pentru protecþia ºi valorificarea

moºtenirilor culturale (arhitecturã,
parcuri, reºedinþa de varã a baronului Samuel von Brukenthal,
muzeul Gheorghe Lazãr ºi întregul
oraº natal memorial), dându-le
astfel o folosinþã modernã în
turismul naþional ºi european.
Proiectul „CultTour” se va
derula pânã în luna iunie a
acestui an `i are o valoare de

peste 2,5 milioane euro. Acesta
este unul din cele 21 de proiecte
aprobate spre finanþare de
Uniunea Europeanã, dintre 588
de proiecte depuse.
Oraºul Avrig este lider de
proiect iar fosta Reºedinþã de
varã Samuel von Brukenthal este
unul dintre siturile pilot ale
proiectului.

Destinaþia masei lemnoase în 2014, la Avrig
Cel mult 90 % din cantitatea totalã a masei
lemnoase, ce va fi recoltatã în
cursul acestui an calendaristic
din fondul forestier proprie-

tatea privatã a oraºului Avrig,
va avea ca destinaþie
comercializarea c[tre agenþii
economici ce îºi desfãºoarã
activitatea în zonã. Restul

lemnului, nu mai puþin de
10% din masa totalã ce va fi
recoltatã, are ca destinaþie
populaþia oraºului, pentru
satisfacerea nevoilor locale.

Procentele au fost aprobate
de Consiliul Local al oraºului
Avrig, printr-o hotãrâre
adoptatã cu prilejul primei
ºedinþe ordinare desfãºurate

în acest an.
Hotãrârea va fi dusã la
îndeplinire de Regia Publicã
Localã Ocolul Silvic „Izvorul
Florii” Avrig, structura silvicã

privatã a legislativului local
avrigean, ce asigurã ºi
administrarea
fondului
forestier proprietatea oraºului
Avrig.
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