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Întâlnire de gradul zero pentru iubitorii
fotbalului din Avrig
Helmuth Duckadam, unul dintre cei mai cunoscuþi sportivi români din toate timpurile,
a cãrui performanþã (primul portar din lume ce a apãrat patru lovituri consecutive de la
11 metri într-un meci oficial, contribuind astfel, în mod decisiv, la câºtigarea Cupei
Campionilor Europeni în 1986 de cãtre echipa Steaua Bucureºti) l-a transformat în „Eroul
de la Sevilla”, a petrecut duminicã, 1 martie, câteva ore în mijlocul fanilor ºi admiratorilor
sãi din Avrig. Întâlnirea, organizatã de primarul Avrigului, Arnold Gunter Klingeis, s-a
desfãºurat la sala de sport a Liceului Teoretic „Gheorghe Lazãr” Avrig, în prezenþa
grupelor de copii ale CS VIITORUL Avrig ºi a câtorva sute de localnici.
a spus mulþimii prezente: „În primul rând, vreau sã mulþumesc
pentru invitaþie, domului primar
al Avrigului ºi domului director
al liceului, pentru gãzduire. Eu
zic cã am venit, cât de cât, bine
pregãtit. Mã gândeam cã cele
170 de poze pe care le-am avut
îmi vor ajunge dar nu a fost aºa.
Ca urmare, promit cã la urmãtoarea întâlnire o sã mã pregãtesc mai bine de atât.” Dupã
o scurtã prezentare a palmaresului personal, cunoscutul ºi
iubitul fost portar al echipei
Steaua Bucureºti a spus
avrigenilor: „Mã bucur cã vãd aici
aºa de mulþi fotbaliºti tineri,
viitori fotbaliºti, sper eu. Cred cã
vom auzi, peste ani de zile,
numele unora dintre cei de aici,
care vor face cinste fotbalului din
Avrig ºi fotbalului din România.
Promit cã, în limita timpului
Impresionat de numãrul posibil, când veþi organiza sau
veþi avea un meci de fotbal foarte
mare al fanilor prezenþi important, o sã fiu alãturi de voi.
Dupã urãrile de bun venit Vã mulþumesc ºi mã bucur cã
adresate de directorul liceului aþi venit în numãr atât de mare
avrigean, Helmuth Duckadam la aceastã întâlnire.”

Tricou personalizat
pentru „Eroul de la
Sevilla”
În continuare, primarul Arnold
Gunter Klingeis a spus cã este
onorat sã fie alãturi de marele
sportiv ºi alãturi de avrigeni, la
Avrig. „Mã bucur cã avrigenii au
avut parte de câteva momente
împreunã cu idolul lor, care a
dus România atât de sus. Te
aºteptãm cu mult drag ºi cu altã
ocazie, pentru a promova sportul, pentru a promova tineretul”,
a spus primarul Avrigului.
În încheierea momentului
festiv al întâlnirii, Arnold Gunter
Klingeis i-a oferit lui Helmuth
Dupã ce a urmãrit cu atenþie
Duckadam un tricou al echipei reprezentaþia copiilor, Helmuth
Viitorul Avrig, inscripþionat cu Duckadam a declarat reprenumele acestuia ºi numãrul 1. zentanþilor presei prezenþi la
eveniment: „A fost o adevãratã
Copiii din Avrig- meci
plãcere, ca de fiecare datã
demonstrativ cu
când ma întâlnesc cu copiii.
spectator de lux
Din fericire, eu am parte de
Întâlnirea de la Avrig a conti- multe asemenea întâlniri. Nu
nuat cu un scurt meci demon- m-am aºteptat ca astazi sã fie
strativ de fotbal, între douã chiar aºa de mulþi prezenþi, am
echipe ale CS VIITORUL Avrig. fost surprins în mod foarte

Mesajul domnului Arnold Gunter Klingeis, primarul
oraºului Avrig, cu ocazia Sãrbãtorilor de Paºti
Fie ca sfânta sãrbãtoare a
Învierii Domnului Iisus Hristos sã
vã aducã luminã ºi pace în suflete
ºi în mijlocul familiillor dumneavoastrã. Sã petreceþi marea
sãrbãtoare a sfintelor Paºti cu
bucurii ºi sã aveþi parte de alese
împliniri. Încrezãtori în drumul mai
bun care se deschide în faþã, vã
doresc sãrbãtori liniºtite alãturi de
cei dragi.
Hristos a Înviat!
Arnold Gunter Klingeis,
primarul oraºului Avrig

plãcut. Vreau sã felicit primarul
pentru organizarea întâlnirii,
pentru cã susþine sportul ºi îi
susþine pe aceºti copii care,
poate într-o zi vor ajunge mari
fotbaliºti.” În ceea ce priveºte
demonstraþia de fotbal la care
a asistat, fostul mare portar nea declarat urmãtoarele: „În
primul rând, am apreciat la copii
faptul cã sunt organizaþi. Se
vede cã aceºti copii fac

antrenament, cã au antrenor
care pune amprenta pe jocul
echipei. Am vãzut câþiva jucãtori
foarte talentaþi care sper sã fie
serioºi în continuare pentru cã
ar putea ajunge fotbaliºti de
valoare”.
Dupã întâlnirea cu fanii, la un
restaurant din Avrig Helmuth
Duckadam ºi câþiva apropiaþi
au urmãrit meciul de fotbal
dintre CSU Craiova ºi FCSB.

Mesajul membrilor Consiliului Local al oraºului Avrig cu
ocazia Sãrbãtorilor de Paºti
Hristos a Inviat! Lumea cea cereascã ºi nespusa bucurie a Sfintei Învieri sã se
sãlãºluiascã între noi, iar Hristos, El ce a biruit moartea, sã reverse asupra noastrã pace,
sãnãtate ºi belºug de bucurii duhovnicesti! Paºti Fericite!
Consilierii locali ai oraºului Avrig

Mesajul domnului Daniel Cermonea, viceprimarul oraºului
Avrig, cu ocazia Sãrbãtorilor de Paºti
Cu prilejul Sfintelor Sãrbãtori de Paºti, cea mai mare sãrbãtoare a întregii creºtinãtãþi,
vã doresc ca sufletele sã vã fie binecuvântate cu încredere, luminã, iubire ºi speranþa de
care aveþi nevoie pentru a trece cu bine peste orice încercãri. Vã transmit urãrile mele de
bine ºi vã doresc un Paºte fericit ºi luminos!
Hristos a Înviat!
Daniel Cermonea, viceprimarul oraºului Avrig

S-a semnat contractul pentru modernizarea strãzii Tudor Vladimirescu din Avrig
În scurt timp, dacã nu vor
interveni probleme deosebite,
vor debuta lucrãrile de
modernizare a strãzii Tudor
Vladimirescu din Avrig.
Luni, 2 martie, la sediul
Primãriei oraºului Avrig, edilul
ºef avrigean ºi reprezentantul
S.C. Terra Building S.R.L.,
societatea ce a câºtigat licitaþia
pentru aceastã lucrare, au
semnat contractul de execuþie.
Imediat dupã consumarea
momentului oficial, primarul
Arnold Gunter Klingeis a declarat urmãtoarele: “Sperãm ca
în câteva zile constructorul sã
organizeze preluarea amplasamentului ºi pânã la începutul primãverii, pe strada

Tudor Vladimirescu sã înceapã un important ºantier. Neam dorit ca pânã la sfârºitul
anului aceastã lucrare sã fie
cât mai aproape de final. Avem
o mare parte din bugetul
necesar deja alocat dar
intenþionãm sã realocãm în
trimestrul
III-IV
sume
suplimentare. Aceastã stradã
va permite o legãturã mai bunã
cu drumul judeþean spre
Mârºa, prin care sã se evite
Hula de la Bisericã, care, în
perioada iernii, creeazã de
multe ori dificultãþi în
practicare, în mod special
autovehiculelor de tonaj mare.
Felicit constructorul ºi mã
bucur cã avem o colaborare

bunã, care sã aducã un
important ºi aºteptat confort
cetãþenilor de pe strada Tudor
Vladimirescu”.
Imediat dupã momentul
semnãrii contractului, reprezentanþii societãþii constructoare au declarat presei cã, în
maxim trei zile se va face
predarea amplasamentului,
iar în aproximativ 10 - 12 zile
vor începe lucrãrile.
Despre
modernizarea
strãzii Tudor Vladimirescu s-a
discutat mult în ultimii ani,
pentru aceastã nãzuinþã a
avrigenilor aleºii locali cãutând
soluþii diverse. Dupã ce
contractarea unui împrumut
bancar, ce ar fi avut ca scop ºi

asigurarea finanþãrii acestei
lucrãri, a fost revocatã anul
trecut de legislativul local, s-a
considerat cã soluþia cea mai
convenabilã pentru finanþare
rãmâne bugetul local al oraºului. Conform Listei obiectivelor de investiþii pe anul 2015
finanþate integral din bugetul
local, document adoptat odatã
cu hotãrârea privind bugetul
local de venituri ºi cheltuieli
pentru anul 2015, pentru lucrarea de modernizare a strãzii
Tudor Vladimirescu este
prevãzutã anul acesta suma
de 1.636 mii lei (din excedentul bugetar al anului 2014).
Termenul de punere în funcþiune a investiþiei este anul 2016.

rosu galben albastru negru

Întâlnirea „de suflet” a fostului
mare portar al Stelei cu avrigenii
a debutat cu o sesiune de autografe, aproximativ 200 de fani,
copii sau adulþi, dorind sã obþinã
fotografia cu semnãtura lui
Duckadam. Au fost ºi fani ce au
solicitat autografe pe eºarfe,
calendare, tricouri, mingi de
fotbal, mãnuºi de portar sau chiar
pe telefoanele mobile. Duckadam a fost foarte amabil cu toþi
avrigenii, s-a arãtat încântat de
entuziasmul copiilor, a povestit
cu aceºtia ºi a fãcut fotografii.
Momentul oficial al întâlnirii a
urmat sesiunii de autografe ºi
s-a desfãºurat în compania edilului ºef avrigean, a directorului
instituþiei de învãþãmânt gazdã,
Marius Novac, a consilierilor
local Adrian David ºi Alexandru
Sas, precum ºi a responsabililor clubului sportiv din Avrig.
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ANUNÞ IMPORT
ANT!!!
IMPORTANT!!!

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 vânzarecumpãrare, 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.
PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL
Serviciul Public Comunitar Local de Evidenþã a
Persoanelor Avrig
LUNI 8.30-13; MARÞI 8.30- 13; 16- 18
MIERCURI 8.30- 13; JOI 8.30- 13; VINERI 8.30- 13.

Sala de festivitãþi a Liceului
Tehnologic Mîrºa a gãzduit
sâmbãtã, 28 februarie, la orele
amiezii, Sesiunea Regionalã
de Comunicãri ºi Referate
pentru Elevi “230 de ani de la
martiriul lui Horea ºi Cloºca”.
Manifestarea, ajunsã la cea
de-a V-a ediþie, a reuºit sã
treacã de la statutul de
activitate localã ºi judeþeanã,
la cel de eveniment regional,
numãrul participanþilor, al
elevilor ºi cadrelor didactice,

crescând de la un an la altul.
La ediþia din acest an,
pentru manifestarea de la
instituþia de învãþãmânt din
Mîrºa au fost înscrise 21 de
lucrãri, cu o tematicã diversã
ºi deosebit de interesantã,
participanþii provenind de la 15
ºcoli ºi licee, din patru judeþe
ale þãrii.
Astfel, pe durata celor peste
trei ore ale sesiunii, elevii participanþi, pasionaþi de istorie, au
prezentat diverse lucrãri, te-

mele abordate cuprinzând o
vastã arie de evenimente ºi
problematici din istoria mai
îndepãrtatã sau mai recent a
României ºi românilor. Printre
lucrãrile prezentate, câteva au
avut legãturã directã cu tema
generalã a activitãþii: “Horea ºi
masoneria”, “Reflectarea rãscoalei lui Horea în paginile
revistei Musa”, “Tragerea pe
roatã”, “Acþiuni premergãtoare
rãscoalei lui Horea, Cloºca ºi
Criºan ºi câteva consideraþii
asupra personalitãþii lui
Horea”, “Monumente din Alba
Iulia închinate rãscoalei din
1784- 1785” etc. De asemenea, unii dintre participanþi
au susþinut diverse alte lucrãri
(“Alexandru Ioan Cuza ºi
românii transilvãneni”, “Rolul
Bisericii în realizarea Unirii de
la 1859”, “Sibiul ºi Marea
Unire”, “Consideraþii succinte
privind evoluþia internã a protestelor muncitoreºti în perioada 1977 – 1987- Evenimentele
din Valea Jiului ºi revolta de la
Braºov”, “Revoluþia anticomunistã din zilele de 16 – 26 decembrie 1989 din România”),
fiind respectatã în acest fel ºi

intenþia principalã a organizatorilor acþiunii, ºi anume,
aceea de a stimula cunoaºterea mai aprofundatã a
diverselor evenimente ale
istoriei naþionale ºi conectarea
elevilor la circuitul mai detaliat
al informaþiilor istorice.
Modul de prezentare ºi
expunere a lucrãrilor au fost,
de asemenea, deosebit de
diverse, nelipsind prezentãrile
power point, expunerea pe
panouri, mini expoziþiile de
fotografii ºi documente, dar nici
susþinerile orale.
Fiecare participant a primit
din partea organizatorilor
diplome/adeverinþe prin care
s-a certificat participarea la
aceastã activitate.
La finalul sesiunii, participanþii au urmãrit un scurt
program artistic de cântece ºi
poezii patriotice, dar ºi din
folclorul românesc, susþinut de
corul reunit al Liceului Teoretic
“Gheorghe Lazãr” Avrig ºi
ªcolii Gimnaziale Avrig.
Activitatea a fost organizatã
de Liceul Tehnologic Mîrºa, în
colaborare cu Inspectoratul
ªcolar Judeþean Sibiu.

Reþeaua ºcolarã în viitorul an,
Fond de accesibilizare
la Avrig
pentru pãdurile Avrigului
Prin Hotãrârea nr. 10/2015,
adoptatã în urmã cu puþin
timp de Consiliul Local al

oraºului Avrig, s-a stabilit ca
1 % din valoarea masei
lemnoase
vândute
ºi

încasate anul acesta în
condiþiile legii, provenitã din
produse principale ºi
accidentale, sã fie folosit
pentru constituirea Fondului
de accesibilizare a pãdurilor
aflate în proprietate.
Legislativul local avrigean
a adoptat aceastã hotãrâre
la solicitarea Regiei Publice
Locale Ocolul Silvic „Izvorul
Florii” Avrig RA, structurã
silvicã privatã proprie, ce
administreazã ºi fondul
forestier al oraºului Avrig.
Fondul de accesibilizare
pentru pãdurile proprietatea
oraºului Avrig se constituie
într-un cont special ºi se aflã
la dispoziþia administratorului. Alimentarea acestui
fond se va face în termen de
cel mult 15 zile lucrãtoare de
la data încasãrii sumelor din
valorificarea masei lemnoase.
Din fondul de accesibilizare a pãdurilor se vor
putea finanþa lucrãri de
proiectare ºi execuþie pentru
construirea
drumurilor
forestiere noi ºi a intervenþiilor (investiþiilor) la
drumurile
forestiere
existente.

În anul ºcolar 2015 – 2016, reþeaua ºcolarã din raza de competenþã a oraºului Avrig va fi
formatã din patru instituþii de învãþãmânt preuniversitare de stat. Astfel, la Avrig va funcþiona
Liceul Teoretic “Gheorghe Lazãr”, instituþie cu nivelurile de învãþãmânt primar, gimnazial ºi
liceal (structuri subordonate – Grãdiniþa cu Program Normal nr. 1 Avrig ºi Grãdiniþa cu
Program Prelungit nr. 3 Avrig), ªcoala Gimnazialã, instituþie cu nivelurile de învãþãmânt
primar ºi gimnazial (structuri subordonate - ªcoala Gimnazialã Bradu, ªcoala Primarã
Glîmboaca ºi ªcoala Gimnazialã Sãcãdate), precum ºi Clubul Copiilor Avrig (unitate arondatã
Palatului Copiilor Sibiu, cu finanþare M.E.C.S.). De asemenea, la Mîrºa va funcþiona Liceul
Tehnologic, instituþie de învãþãmânt cu personalitate juridicã, cu nivelurile de învãþãmânt
preprimar, primar, gimnazial ºi liceal.
Recent, cu prilejul ultimei ºedinþe ordinare, Consiliul Local al oraºului Avrig a aprobat
structura viitoarei reþele ºcolare
din raza proprie de competenþã,
infoavrig@gmail.com
infoavrig@gmail.com
prin adoptarea unei hotãrâri.
Înaintea deciziei legislativului
Editor: Dan FR}NCU
local avrigean, structura reþelei
ºcolare a primit un “aviz conform”
Ziar fondat de Prim[ria `i
din partea Inspectoratului ªcolar
Consiliul Local Avrig
Judeþean Sibiu.
Te h n o r e d a c t a r e ` i T i p a r :
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Iubitorii istoriei din patru judeþe ale þãrii s-au
întâlnit la liceul din Mîrºa
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Proiectul “Comorile din Þara Oltului”ºedinþã organizatoricã la Mîrºa

Luni, 2 martie, la Centrul de
Documentare ºi Informare
“Pinocchio” din cadrul Liceului
Tehnologic Mîrºa s-a desfãºurat întâlnirea coordonatorilor proiectului local al
societãþii civile “Comorile din
Þara Oltului”.
La întâlnire au participat 19
persoane, membri ai echipelor locale de organizare din
Arpaºu de Jos, Cîrþa, Cîrþiºoara, Avrig, Mîrºa, Racoviþa ºi
Boiþa (reprezentanþi ai unor
instituþii de învãþãmânt,
responsabili ai unor organizaþii neguvernamentale, alþi
colaboratori), precum ºi
reprezentantul Asociaþiei de
Prietenie “Ille et Vilaine –
Sibiu”, Valentin Arvunescu,
iniþiatorul acestui proiect
regional.
În debutul discuþiei s-a adus
la cunoºtinþa celor prezenþi
acceptul Consiliului Local al
oraºului Avrig de a gãzdui ediþia
din acest an a proiectului, pe
un teren situat în incinta fostei
Cazarme 935 de la Mîrºa. De
altfel, plecând de la aceastã
informaþie, marea parte a
întâlnirii s-a axat pe clarificarea
unor chestiuni organizatorice,
legate de desfãºurarea adiþiei
din acest an.

În plus, cei prezenþi au
dezbãtut ºi lãmurit anumite
chestiuni legate de asigurarea resurselor financiare ºi
materiale necesare desfãºurãrii taberei – concurs,
structura pachetului de informaþii pentru proba teoreticã a
concursului (cunoºtinþe de
culturã generalã despre
teritoriul “Þãrii Oltului”),
introducerea unor probe noi,
eliminarea sau modificarea
altora, stabilirea unor noi
activitãþi ce ar putea de un plus
de atractivitate ºi utilitate
programului etc. De asemenea, au fost stabilite principalele repere ale programului celor trei zile ale acþiunii.
La fel ca ºi în anii anteriori,
organizatorii
proiectului
“Comorile din Þara Oltului”
sperã într-o colaborare cu
diverse entitãþi (Serviciul Public
Salvamont, CTM “Amicii
Munþilor”, alþi colaboratori), care
ºi-ar putea aduce contribuþia,
prin diverse prezentãri sau
animaþii cu caracter formator,
la realizarea unei ediþii reuºite.
Având în vedere cã noua
programare LEADER va da o
mai mare libertate GAL-urilor
de a-ºi defini mãsuri ºi criterii
de selecþie specifice pentru

proiecte inovante, apare o
bunã oportunitate ca proiectul
“Comorile din Þara Oltului” sã
treacã la un alt nivel ºi sã fie, în
continuare, reprezentativ
pentru teritoriu. Este de dorit
ca un mic grup de lucru pe
aceasta temã sã facã o
propunere în momentul realizãrii strategiei de dezvoltare
localã pe care GAL “Þara
Oltului” o va pregãti în partea a
doua a anului 2015.
Urmãtoarea întâlnire a
grupului de coordonare
“Comorile din Þara Oltului” va
avea loc luni, 30 martie 2015,
ora 14, tot la liceul din Mîrºa.
Dupã aceastã ºedinþã tehnicã,
un mic grup se va deplasa în
unitatea militarã pentru a alege
locul de tabãrã, urmând ca
echipa celor 5 profesori de
sport implicaþi sã-ºi programeze întâlnirile necesare
realizãrii traseului ºi a probelor
de concurs.
„Comorile din Þara Oltului”
este un proiect de mobilizare
teritorialã de tip Leader, al
societãþii civile din regiunea de
sud a judeþului Sibiu (Þara
Oltului). Proiectul îºi propune
sã reuneascã copiii din
comunele care se gãsesc dea lungul vãii, de la Arpaºu pânã

la Boiþa, într-o acþiune de
sensibilizare asupra bogãþiilor
naturale ºi culturale care
existã din abundenþã în spaþiul
lor de viaþã. Acþiunea a fost
astfel gânditã încât în fiecare
an o altã comunã sã fie gazdã
ºi de fiecare datã sã îmbogãþeascã „Lada de zestre” a
teritoriului cu noi comori,

scrise, filmate sau realizate
artizanal.
Concret, proiectul este
materializat prin organizarea
unui concurs de orientare
turisticã ºi cunostinþe generale despre teritoriul Þãrii
Oltului, adresat tinerilor de 1115 ani din localitãþile sibiene
cuprinse în GAL Þara Oltului.

Echipele care reprezintã fiecare comunitate sunt pregãtite
de un grup local de voluntari,
format atât din reprezentanþi ai
instituþiilor de învãþãmânti cât
ºi din cetãþeni dornici sã-ºi
promoveze comunitatea.
Anul acesta, concursul se va
desfãºura în perioada 3 – 5
iulie.

câteva zile, “Casa Cãrþilor” din
Avrig a devenit partener ºi
suþinãtor serios al unui demers
iniþiat de o asociaþie neguvernamentalã braºoveanã, prin
care se doreºte înfiinþarea unei
biblioteci în satul Ucea de Sus.
Folosindu-se de douã
îndemnuri deosebit de dragi
(“Ajutã o bibliotecã micã sã
creascã mare!” ºi “Doneazã o
carte, contribuie la un raft!”), a fost

iniþiatã o campanie (în mediul
online ºi direct, la bibliotecã) prin
care se vor strange donaþii pentru
viitoarea bibliotecã din frumosul
sat de la poalele Masivului
Fãgãraº.
“Un sat frumos de la poalele
Munþilor Fãgãraº - UCEA DE
SUS - îºi doreºte, are nevoie,
încearcã sã înfiinþeze o bibliotecã.
Dispune de un spaþiu
frumos, pus la dispoziþie de

Asociaþia <<Buna Vestire>>,
are voluntari care sã
organizeze ºi sã facã sã
funcþioneze o bibliotecã, dar are
nevoie de ajutorul nostru
pentru cãrþi, rafturi, eventual
chiar ºi un computer.
Haideþi sã mai semãnãm o
bibliotecã ºi sã o ajutãm sã
creascã. Poliþã cu poliþã, carte
cu carte ºi suflet lângã suflet,
sunt ingredientele care vor

<<croi>> biblioteca satului
Ucea de Sus.
Cei care dispun ºi vor sã
ajute aceastã bibliotecã ce se
naºte în Ucea de Sus pot trimite
materialele la Ucea de Sus, nr.
178, jud. Braºov, cod poºtal
507239 (Sorin Petriºor, cu
menþiunea <<Pentru Biblioteca Ucea de Sus>>, sau la
Biblioteca Orãºeneascã Avrig,
str. Avram Iancu, nr. 25, Avrig,

555200, jud. Sibiu, cu
menþiunea <<Pentru Biblioteca
Ucea de Sus>>.
Deveniþi ctitori de lumi noi
ajutând o bibliotecã micã sã
creascã mare.
Mulþumim cã veþi fi alãturi de
cei ce-ºi doresc bibliotecã.”, se
menþioneazã în apelul - invitaþie
lansat de Maria Grancea,
bibliotecarã la biblioteca
publicã avrigeanã.

Proiectul “Comorile din Þara Oltului” poposeºte la fosta Cazarmã 935 de la Mârºa
Recent, cu prilejul ºedinþei
ordinare din luna februarie,
membrii Consiliului Local Avrig
ºi-au dat acordul pentru ca
ediþia 2015 a binecunoscutului
proiect “Comorile din Þara
Oltului” sã se desfãºoare pe
teritoriul oraºului. Astfel, aleºii
locali avrigeni au luat la cunoºtinþã despre intenþia organizãrii
proiectului printr-o adresã
trimisã de directorul Liceului

Tehnologic Mîrºa, ing. Maria
ªinca, ºi au aprobat ca locul
de desfãºurare sã fie fosta
Cazarmã Militarã 935 Mîrºa.
Cea de-a VIII-a ediþie a
“Comorilor din Þara Oltului” se
va desfãºura în perioada 3 – 5
iulie 2015, cu participarea unor
echipe de copii (concurenþi) ºi
adulþi (însoþitori) din toate
localitãþile sibiene ale Þãrii
Oltului.

Comportamentul preventiv în
utilizarea surselor de gaze ºi
energie poate salva vieþi în cazul
unui cutremur

Organizatorul principal al
proiectului este Asociaþia
Grupul de Acþiune Localã “Þara
Oltului”, iar organizatorul local
al ediþiei va fi Liceul Tehnologic
Mîrºa. Ca în fiecare an, pentru
bunul mers al tuturor chestiunilor organizatorice îºi vor
aduce contribuþia voluntari din
partea unor organizaþii neguvernamentale ale societãþii
civile, cadre didactice de la

instituþiile de învãþãmânt din
teritoriul “Þãrii Oltului”, sponsori,
diverºi alþi colaboratori.
Tot cu acest prilej, membrii
legislativului local avrigean au
cãzut de acord ca, pentru
rezolvarea unor probleme
logistice care þin de tabãra concurs, sã fie implicaþi
responsabili din partea unor
servicii sau compartimente ale
Primãriei Avrig.

„În România au loc zilnic
cutremure de micã intensitate
ºi este foarte important sã
cunoaºtem
principalele
modalitãþi prin care putem sã

ne protejãm, atât pe noi înºine,
cât ºi familiile noastre sau
colegii de serviciu pe durata
producerii unui cutremur,
precum ºi ceea ce trebuie sã
facem
imediat
dupã
producerea seismului”, a
declarat Frank Hajdinjak,
director general al E.ON
Romania.



Propunerea dumneavoastrã pentru dezvoltarea
oraºului

Dorim sã aflãm de la cititorii publicaþiei Info Avrig care este principala propunere a
fiecãruia pentru dezvoltarea oraºului? Vã aºteptãm, dragi locuitori din Avrig, Mârºa, Bradu,
Sãcãdate ºi Glâmboaca sã veniþi cu propuneri concrete, de care Primãria ºi Consiliul
Local Avrig vor þine cont, atunci când va veni vorba despre stabilirea prioritãþilor. Doriþi ca o
stradã sã fie asfaltatã sau reparatã, reþelele de canalizare ºi alimentare cu apã sã fie
schimbate sau parcurile de joacã pentru copii sã fie mai bine îngrijite? Ne puteþi spune
care ar trebui sã fie principala investiþie pentru oraº, prin intermediul acestui talon.
Taloanele se vor depune la cãsuþa “INFO AVRIG”, situatã la intrarea principalã în Primãria
AVRIG.

Nume:

Prenume:

Str.:

....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
...................................................................................................................................

najere chimice sunt depozitate a distribuitorului de gaze
departe de sursele de cãldurã natural;
- nu te apropia la o distanþã
ºi în locuri în care nu se pot
mai micã de 20 metri de liniile
rãsturna.
electrice cãzute sau susCe trebuie sã faci dupã pendate deasupra solului ºi
nu permite altor persoane sã
producerea
se apropie;
cutremurului?
- stai departe de orice obiect
- întrerupe alimentarea cu care ar putea atinge cablurile:
un
gard, un copac, o clãdire, o
gaze naturale ºi cu energie
Ce trebuie sã faci
maºinã;
electricã;
- atunci când cablurile elecînainte de cutremur?
- nu aprinde lumina ºi nu
trice aeriene ating autove- asigurã-te cã ºtii de unde folosi focul deschis - conduc- hiculul în care te afli, rãmâi în
se întrerupe alimentarea cu tele stradale ºi instalaþiile interiorul acestuia, anunþã
gaze naturale ºi cu energie interioare de gaze naturale din serviciile de urgenþã ºi
clãdiri pot fi avariate (rupte,
electricã;
aºteaptã sosirea echipajelor
- asigurã-te cã sistemele de fisurate, distruse) ºi pot de intervenþie;
încãlzire (centrala termicã, genera scãpãri masive de
- foloseºte o lanternã pentru
boilerul, soba, radiatoare gaze urmate de incendii sau iluminat. Evitã folosirea lumâelectrice etc.) sunt montate explozii;
nãrilor
pentru a nu provoca o
- verificã starea instalaþiei de
corect ºi solid fixate pentru ca
explozie sau un incendiu;
în caz de cãdere sau rãstur- gaz doar cu spumã de apã ºi
- nu încerca sã repari singur
nare sã nu rupã conductele de sãpun, de îndatã ce este defecþiunile produse la
gaz, sã nu atingã instalaþiile posibil. În cazul în care constaþi instalaþii electrice sau de gaze
electrice sau sã aprindã scãpãri de gaze, închide naturale. Reparaþiile se fac
robinetul de alimentare cu
materiale inflamabile;
doar de cãtre specialiºti
- asigurã-te cã articolele gaze, deschide fereastra ºi autorizaþi.
inflamabile ºi produsele me- cheamã echipa de intervenþie
E.ON România

rosu galben albastru negru

Ajutã o bibliotecã micã sã creascã mare!
Continuând, într-un fel, un
proiect iniþiat ºi derulat, cu
sprijinul mai multor colaboratori, în urmã cu câþiva ani, prin
care s-a reuºit sprijinirea
eforturilor de dotare cu carte ºi
înfiinþare a douã mici biblioteci
publice (Porumbacu de Sus ºi
Boiþa), Biblioteca Orãºeneascã
Avrig a decis cã e momentul
sã facã gesturi similare ºi
pentru judeþul vecin. Astfel, de
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Sistem de monitorizare a energiei pentru
liceul din Mîrºa
La sfârºitul lunii trecute,
specialiºti ºi diverºi responsabili
cu implementarea Proiectului
Renergy, în care este partener ºi
oraºul Avrig, au susþinut la Mîrºa,
în cadrul Liceul Tehnologic, o
sesiune informativã de prezentare a sistemului de monitorizare
a energiei, ce a fost amplasat în
luna decembrie a anului trecut
la aceastã instituþie de învãþãmânt. Sistemul de monitorizare
a fost implementat de specialiºti
ai Asociaþiei Generale a
Inginerilor din România în
colaborare cu liderul de proiect,
Provincia Potenza (Italia).
Cu acest prilej, Francesco
Scorza, reprezentantul Provinciei
Potenza, a vorbit despre implementarea, montarea ºi funcþionarea acestor sisteme care
funcþioneazã acum în cadrul a
trei corpuri de clãdire ale
instituþiei de învãþãmânt de la
Mîrºa (liceul, ºcoala general ºi
grãdiniþa).
“Echipamentele de hard ºi soft
instalate colecteazã date despre
consumul electric ºi alþi parametri, cum ar fi temperatura,
umiditatea ºi lumina. Aceste
informaþii sunt transmise apoi
administratorilor clãdirilor, care
vor putea lua astfel mãsuri
pentru modificarea compor-

tamentului de consum. De asemenea, aceste informaþii
colectate din toate locaþiile în care
echipamentele sunt montate,
deci ºi Mârºa, sunt transmise în
timp real pe site-ul proiectului,
www.ee-sms.eu.”, se menþioneazã într-un comunicat de
presã trimis de Primãria Avrig.
În cadrul prezentãrii, la care au
participat, pe lângã elevi ºi cadre
didactice din Mîrºa, primarul
oraºului Avrig, Arnold Gunter
Klingeis, echipa de implementare a proiectului din cadrul
Primãriei Avrig ºi angajaþi ai SC
ENEV SA (societate a Consiliului
Local Avrig), specialistul Italian a
menþionat cã obiectivul principal
al activitãþii este de a promova
un comportament sustenabil în
rândul elevilor. Francesco
Scorza ºi-a exprimat încrederea
cã, dacã elevii deprind informaþiile referitoare la sistemul
implementat, îºi vor putea
adapta comportamentul astfel
încât sã economiseascã
energia.
Cu acest prilej, edilul ºef avrigean a menþionat urmãtoarele:
“Cu toþii ºtim cã doar o energie
ieftinã ºi curatã în viitor va adduce
avantajul competitiv pe care îl
cautã orice actor într-o economie.
Împreunã cu Italia, împreunã cu

Potenza, am instalat la Avrig un
sistem de monitorizare. Am ales
liceul dumneavoastrã pentru
acest concept, odatã pentru cã
aici avem deja trei tehnologii
funcþionale (o centralã cu
panouri fotovoltaice, iluminat cu
led în jurul liceului, o centralã
termicã pe biomasã în cantinã),
dar avem ºi plantaþii energetice,
unde producem materie primã,
deci combustibil biologic care sã
ajute înlocuirea consumului de
gaz cu resurse bio. Cred cã
Liceul din Mîrºa, dacã programul
nostrum va fi continuat, va fi ºi
centrul de comandã. Pe lângã
faptul cã aici avem o filialã a
incubatorului de afaceri, care,
aºa cum ºtiþi a “incubat” fabrica
de jucãrii, ce în urmãtorii ani va
crea undeva la 600-800, pânã la
o mie de locuri de muncã în
oraºul nostru, aici va fi “incubat”
în urmãtoarele sãptãmâni o
firmã care va construi o centralã
pe biogas la ferma de porci, la
ieºirea spre Porumbacu, o
centralã care va valorifica
dejecþiile animalelor, dar ºi resturile rezultate din prelucrarea cãrnii
ºi alte deºeuri din agriculturã. Aici,
la Mârºa, este ºi filiala Institutului
Naþional de Cercetare pentru
Energie Electricã care, împreunã
cu Primãria Avrig ºi cu

administraþia din Potenza,
intenþionãm sã depunem noi
proiecte europene, prin care sã
depãºim nivelul de investiþii pilot,
cum este aceastã centralã sau
iluminatul pe led. Vrem sã
distribuim ºi sã extindem
aceste tehnologii pe un întreg
cartier, cum ar fi zona centralã
din Avrig, cum ar fi Sticla sau cum
ar fi cartierul Mîrºa.

Cu toþii ºtim cã Mârºa a fost
un model în economia
naþionalã, iar prin programul
acesta noi dorim sã ne repoziþionãm ºi sã ne recãpãtãm
acel statut în judeþ ºi în þarã.
Acest lucru nu se poate
întâmpla doar prin eforturile
mele ºi ale echipei mele. Avem
nevoie de fiecare dintre
dumneavoastrã, care sã devinã

un ambasador al acestui
program, sã devinã un comunicator al acestor informaþii
pe care noi încercãm mereu sã
le transmitem pentru a active
comunitatea în aceastã directie.
Noi, Avrigul, Mîrºa, putem sã fim
un oraº important în economia
regionalã ºi vã rog sã mã
sprijiniþi sã ducem Avrigul într-o
poziþie fruntaºã în România”.

În prima jumãtate a lunii
martie, Liceul Tehnologic din
localitatea Mîrºa a gãzduit o
delegaþie de elevi ºi cadre
didactice însoþitoare de la
Wales High School (Anglia),
instituþie de învãþãmânt partenerã a ºcolii mîrºene de mai
bine de douã decenii. Grupul
de prieteni din Anglia a fost
condus de Pepe Di’Iasio,
directorul Wales High School,
prezenþa acestuia în acest
schimb fiind o certã confirmare a dorinþei ºi speranþei
de continuare ºi posibilã
dezvoltare a relaþiei dintre cele
douã ºcoli.

Avrigului, susþinutã de cunoscuta creatoare popularã
Rodica Ispas. Copiii s-au
arãtat destul de interesaþi de
prezentarea la care au asistat
iar la final, câþiva nu au ezitat
sã se aºeze la rãzboiul de
þesut pentru a pune în practicã
informaþiile primite. De
asemenea, ºi împletitul aþei
pentru realizarea brãþãrilor a
atras tinerii englezi, câteva
dintre oaspete reuºind sã
realizeze frumoase accesorii
pentru mâini.

care îl conduce, despre istoria, personalitãþile ºi atracþiile
locului. De asemenea, primarul s-a folosit de acest
prilej pentru a face cunoscute
câteva dintre proiectele
europene la care Avrigul a fost
sau încã este partener, pentru
a prezenta, în linii mari,
intenþiile de viitor ale administraþiei locale.
La rândul sãu, Pepe
Di`Iasio a mulþumit pentru
onoarea de a fi primiþi de
primarul Avrigului, pentru
ospitalitatea de care au avut
Oaspeþii primarului...
parte. Directorul Wales High
La orele amiezii, grupul de School a observat câteva
români
ºi
vizitatorii
englezi
similitudini ºi convergenþe
Incursiune în istoria ºi
s-au deplasat la Primãria între planurile de viitor ale
tradiþiile Avrigului
oraºului Avrig, unde au avut actualei administraþii locale a
În cursul dimineþii de joi, 12 parte de o primire oficialã. În oraºului Avrig ºi diferite
martie, copiii ºi cadrele didac- sala de ºedinþe a instituþiei, proiecte ºi programe derulate
tice din Anglia, alãturi de gaz- delegaþia a fost primitã de în zona lor de provenienþã ºi
dele lor din Mîrºa, au efectuat primarul Arnold Gunter nu a exclus posibilitatea ca,
o vizitã la Avrig. Prima parte a Klingeis ºi administratorul în viitorul apropiat, sã interprogramului s-a desfãºurat la public al Avrigului, Marinela medieze o legãturã între aleºi
locali ºi responsabili de primãrii
Muzeul Oraºului Avrig, unde Oprenea.
Mai întâi, directorul Liceului din Anglia ºi din România.
oaspeþii ºi gazdele acestora au
asistat la o scurtã lecþie de Tehnologic Mîrºa, prof. ing. Primarul Avrigului s-a arãtat
istorie localã ºi prezentare a Maria ªinca, a mulþumit foarte interesat de aceastã
colecþiilor aºezãmântului, sus- edilului ºef avrigean pentru propunere de colaborare.
þinut de custodele Maria timpul acordat ºi acceptul de
La finalul întâlnirii, unul
a fi gazda delegaþiei.
Grancea.
dintre elevii englezi a mulþumit
Arnold Gunter Klingeis s-a pentru recepþie ºi pentru
Apoi, a urmat expunerea
despre câteva dintre meºte- arãtat încântat de vizita cãldura de care, el ºi colegii
ºugurile tradiþionale cunos- primitã, a oferit câteva detalii sãi, au parte în familiile gazdã
cute ºi practicate în zona generale despre oraºul pe din Mîrºa.

ANUNÞ IMPORTANT de la GOA

Reamintim cetãþenilor oraºului Avrig cã,
la casieria societãþii GOSPODÃRIREA
ORÃªENEASCÃ AVRIG SA din str. Samuel
Brukenthal, nr. 54, Avrig, se pot încasa prin
serviciul PAYPOINT urmãtoarele facturi de
utilitãþi: Romtelecom, RCS-RDS, AKTA TV,
NEXT CEN, RADIO COM, UPC, Orange,
Vodafone, Cosmote, E-on Gaz, Electrica.
Reamintim cetãþenilor oraºului Avrig cã
la casieria GOA SA se pot achita ºi
impozitele pe clãdiri, maºini, terenuri,
amenzi etc, obligaþii de platã la bugetul local.
PROGRAMUL CASIERIEI
LUNI - JOI, 7 - 15
VINERI, 7 - 13

Program divers pentru
o prietenie de peste
douãzeci de ani

proiecte ºi activitãþi comune,
numãrul
schimburilor
reciproce de elevi ºi cadre
didactice fiind foarte mare.

Maria ªinca, directorul
Delegaþia din Anglia a sosit
liceului mîrºean, ne-a
marþi, 10 martie ºi a pãrãsit
informat cã programul
prietenilor englezi a mai România în cursul zilei de
sâmbãtã, 14 martie.
cuprins participãri la câteva
ore de curs, desfãºurarea
unor ateliere de lucru
împreunã cu elevii români,
vizitarea ºcolii, precum ºi
deplasãri la Sibiu ºi la alte
câteva dintre cele mai
frumoase locuri din zona
apropiatã.
Tot în cursul dimineþii de joi,
cadrele didactice engleze
alãturi de directorul liceului din
Mîrºa au fost primite la
Inspectoratul
ªcolar
Judeþean
Sibiu,
de
inspectorul ºcolar general
adjunct, prof. Christine Manta
Klemens.
Grupul de la Wales High
School ce viziteazã Liceul
Tehnologic Mîrºa este format
din opt elevi ºi patru cadre
didactice. Legãtura dintre cele
douã instituþii de învãþãmânt
a debutat în anul 1991, când
un prim grup de elevi ºi cadre
didactice din Anglia a vizitat
Mîrºa ºi împrejurimile. De
atunci, cele douã ºcoli au fost
implicate în numeroase

Se apropie „Luna curãþeniei”
Luna aprilie este “Luna curãþeniei” la Avrig. ªi în acest an,
SC Gospodãrire Orãºeneascã Avrig SA împreunã cu Primãria
oraºului Avrig îi invitã pe avrigeni ºi pe locuitorii satelor
aparþinãtoare sã iasã la curãþenie alãturi de angajaþii celor
douã instituþii ºi de elevii ºcolilor ºi liceelor din oraº, voluntari
implicaþi ºi ei în campanie. Campania, ajunsã la cea de-a
doua ediþie, se va desfãºura sub motto-ul “Reciclarea este
un nou pas în evoluþia omului“, în perioada 1-30 aprilie.
Pentru desfãºurarea campaniei, SC Gospodãrire
Orãºeneascã Avrig SA pune la dispoziþie toatã logistica
necesarã: pliante informative, bannere, afiºe, saci menajeri,
mãnuºi, autocompactoare etc.
Vom reveni cu amãnunte!

rosu galben albastru
negru

Prietenie româno - englezã, la liceul din Mîrºa

