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Cartea Funciarã se mutã din clãdirea
Judecãtoriei
În scurt timp, Biroul de
Cadastru ºi Publicitate Imobiliarã (Cartea Funciarã) de la
Avrig, instituþie ce deserveºte
populaþia ºi persoanele juridice
din întreg teritoriul de sud al
judeþului Sibiu (Þara Oltului), va

funcþiona într-un alt spaþiu.
Recent, cu prilejul ultimei
ºedinþe ordinare a Consiliului
Local al oraºului Avrig, s-a
adoptat Hotãrârea nr. 17/2012,
prin care s-a aprobat atribuirea
în folosinþã gratuitã cãtre BCPI

Avrig a imobilului situat pe
strada Gheorghe Lazãr, nr. 41,
pentru amenajarea noului sediu.
Decizia luatã de aleºii locali
avrigeni are la bazã o solicitare
a Oficiului de Cadastru ºi
Publicitate Imobiliarã Sibiu, în

care se menþioneazã cã biroul
de la Avrig al instituþiei nu-ºi
mai poate continua activitatea în
actualul sediu (clãdirea
Judecãtoriei Avrig).
Noul sediu al BCPI Avrig a
fost ocupat, pânã în urmã cu

ceva timp, de un birou al
Inspectoratului Teritorial de
Muncã Sibiu.
Atribuirea în folosinþã gratuitã
pentru acest spaþiu esta valabilã
pentru perioada desfãºurãrii
activitãþii BCPI Avrig.

Lucrãrile de reparaþii ºi
modernizare
necesare
imobilului vor fi efectuate doar
dupã obþinerea acordului
Consiliului Local al oraºului
Avrig ºi cad în sarcina
beneficiarului folosinþei.

Interesul deosebit pe care
actuala conducere administrativã
a oraºului Avrig îl are pentru
domeniul energiei regenerabile,
se manifestã ºi prin implicarea în
diverse proiecte ºi programe,
naþionale sau internaþionale,
menite sã aducã, în primul rand,
cât mai multe informaþii utile
despre acest vast domeniu de
activitate.
În acest scop, oraºul Avrig a
devenit, de puþin timp, cel mai nou
partener în Proiectul European
RENERGY, din cadrul Programului European INTERREG IV C
(parte a Obiectivului de Cooperare
Teritorialã Europeanã a Politicilor
Fondurilor Structurale 2007-2013).
Obiectivul general al
RENERGY este de a îmbunãtãþi,

prin cooperarea interregionalã,
eficacitatea de abordare a
politicilor locale/ regionale de
energie durabilã, ca un rãspuns la
strategiile generale ºi angajamentele Uniunii Europene (în
special Strategia Energeticã
2020).
La nivelul oraºului Avrig, pe
lângã promovarea obþinerii
independenþei energetice, prin
utilizarea resurselor de energie
regenerabilã, proiectul îºi propune
sã dezvolte unele politici
energergetice durabile, care sã
se bazeze pe nevoile comunitãþii
locale.
De asemenea, implementarea
proiectului va duce la sublinierea
rolului sectorului local de afeceri
în domeniul energiei în politicile

de mediu, concentrându-se pe
crearea unui mediu financiar,
legal ºi administrativ care sã fie
permisibil ºi atractiv.
Conducerea oraºului Avrig
sperã ca prin acest proiect sã fie
realizatã o îmbunãtãþire (prin
cooperare interregionalã) a
eficacitãþii politicilor de dezvoltare
regionalã în domeniul energiei.
Valoarea proiectului pentru
Avrig este de 96583 euro, din
aceastã sumã, 85% (82095,55
euro) urmând a fi asiguraþi de
Uniunea Europeanã, contribuþia
de la bugetul local al oraºului fiind
de 15% (14487,45 euro).
Proiectul RENERGY a fost
aprobat de comisia de monitorizare a INTERREG IV C în data
de 15 decembrie 2011.

Pãdurea aduce bani frumoºi la bugetul oraºului
Recent, cu prilejul unei Local al oraºului Avrig, Locale Ocolul Silvic „Izvorul prezentat o dare de seamã
ºedinþe ordinare a Consiliului conducerea Regiei Publice Florii” Avrig RA (RPLOSIF) a referitoare la activitatea depusã
în anul 2011 pentru
administrarea fondului forestier
proprietatea oraºului Avrig.
Din documentul prezentat,
am reþinut faptul cã, în cursul
anului trecut, din pãdurile
oraºului au fost exploataþi
21168 mc masã lemnoasã.
Silvicultorii ocolului silvic
privat avrigean au efectuat
lucrãri de curãþire (19,90 ha),
rãrituri (73,50 ha), descopleºiri
(112,40 ha) ºi completãri (7,44
ha).
Veniturile realizate în urma
activitãþii depuse în cursul
anului 2011 au depãºit suma
de 2,565 milioane lei (sumã
fãrã TVA), din aceasta
ponderea cea mai mare
revenind sumei colectate în
urma valorificãrii masei
lemnoase (peste 2,211
milioane lei- sumã fãrã TVA).
Pentru lucrãrile de îngrijire
a pãdurii ºi a plantaþiilor,
extragerea pomilor de Crãciun,

achiziþionarea sigiliilor crotalii
etc, au fost cheltuiþi peste 222
mii lei.
În cursul anului trecut,
RPLOSIF Avrig a efectuat o
serie de investiþii importante,
suma totalã alocatã în acest
scop fiind de 208216 lei. (fãrã
TVA).(S-au investit diverse
sume pentru achiziþionarea
unui tractor marca Renault, a
unei remorci cu braþ, a unei
maºini automate de tãiat,
pentru instalaþii GPL, dar ºi
pentru amenajarea Cabanei
CAPTAREA.)
În urma activitãþii anului
2011, impozitul pe profit virat
statului român a fost de 8962
lei, iar impozitele plãtite
Primãriei Avrig au fost de
aproximativ 21 mii lei.
Profitul înregistrat de structura silvicã privatã a oraºului
Avrig a fost de peste 156 mii
lei, iar totalul veniturilor
realizate de Primãria Avrig, în
urma activitãþii RPLOSIF, au
fost de 657063 lei.

www.primaria-avrig.ro revine cu o nouã prezentare
De câteva sãptãmâni, pagina
oficialã de internet a oraºului
Avrig, www.primaria-avrig.ro
este din nou funcþionalã, gata
pentru a oferi celor interesaþi
informaþii din cele mai diverse.
Domeniul de internet al
oraºului Avrig a revenit în lumea
virtualã cu o nouã prezentare,
mai atractivã ºi dinamicã, acest

fapt creând premisele unui viitor
mult mai interesant, în cmparaþie
cu fosta prezentare.
Cu sloganul “Avrig- oraºul
verde”, www.primaria-avrig.ro
oferã utilizatorilor de internet
posibilitãþi multiple de informare
despre administraþia publicã a
oraºului, dar nu numai.
Astfel, cei interesaþi vor

putea afla informaþii despre
proiectele ºi investiþiile derulate
de administraþia localã, componenþa conducerii Primãriei
Avrig, organigrama instituþiei,
detalii despre compartimente ºi
servicii, politici, strategii,
proiecte, informaþii despre
Consiliul Local (consilieri,
componenþa comisiilor de

specialitate, societãþi locale,
hotãrâri adoptate, procese
verbale de ºedinþã). De
asemenea, existã capitole
dedicate cetãþenilor, economia
localã, turism etc.
www.primaria-avrig.ro va fi
un site activ, a cãrui actualizare
se va face periodic, astfel cã acest moment, vor fi cât mai
micile imperfecþiuni, apãrute în curând eliminate.

Activitatea
Consiliului
Local în
anul 201
20111
În urmã cu doar câteva zile, de
la Compartimentul Juridic din
cadrul Primãriei oraºului Avrig
am primit informaþii referitoare la
bilanþul de activitate al Consiliului
Local Avrig pentru anul 2011.
Astfel, am putut afla cã, în
perioada anului trecut,
legislativul local avrigean a avut
o activitate destul de bogatã ºi
interesantã.
Aleºii locali avrigeni s-au
întrunit în 19 ºedinþe, 12 întâlniri
fiind cele cu caracter ordinar (în
fiecare lunã a anului) ºi 7
extraordinare. Patru dintre
ºedinþele extraordinare desfãºurate în anul 2011 au fost
convocate de îndatã, pentru
dezbaterea unor probleme
urgente.
În cadrul ºedinþelor au fost
adoptate un numãr total de 146
de hotãrâri.
Problemele abordate în cadrul
întâlnirilor de lucru ale Consiliului
Local Avrig au fost din cele mai
diverse ºi complexe. Cele mai
multe hotãrâri adoptate în 2011
(11) au fãcut referire la activitatea
Regiei Publice Locale Ocolul
Silvic „Izvorul Florii” Avrig R. A.,
structura silvicã privatã proprie
ce asigurã administrarea fondului
forestier proprietatea oraºului.
Comparativ cu anul 2010, în
anul trecut s-a observat o
scãdere a numãrului de hotãrâri
adoptate (196 în 2010 ºi numai
146 în 2011).
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ANUNÞ 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
PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL
aduce la cunoºtinþã urmãtoarele:
Serviciul Public Comunitar Local de Evidenþã a
- vã rugãm sã vã verificaþi
Persoanelor A vrig
valabilitatea actelor de identitate
(buletine de identitate, cãrþi de
LUNI
identitate, cãrþi de identitate
8.30-13- cãrþi de identitate- primirea documentelor ºi eliberãri
provizorii);
14- 15.30 - eliberãri
- persoanele care au actul de
MARÞI
identitate expirat, sau care
8.30-13 - cãrþi de identitate- primirea documentelor ºi eliberãri
urmeazã sã expire, sunt obligate
16- 18 - eliberãri
sã se prezinte la sediul serviciului
MIERCURI
de evidenþã cu 15 zile înainte de
8.30-13 - cãrþi de identitate- primirea documentelor ºi eliberãri
expirare.
14-15.30 - eliberãri
De asemenea, persoanele
JOI
care au acte de identitate
8.30-13 - cãrþi de identitate- primirea documentelor ºi eliberãri
pierdute, furate sau distruse,
14-15.30 - eliberãri
sunt obligate sã se prezinte la
VINERI
sediul serviciului pentru punerea
8.30- 12.30- cãrþi de identitate- primirea documentelor ºi eliberãri
în legalitate cu acte de identitate,
având asupra lor urmãtoarele
- certificatul de naºtere (copie
- certificatul de cãsãtorie (copie
documente:
ºi original);
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 4 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.

Cetãþenii oraºului Avrig ce
doresc sã discute cu membrii
legislativului local diverse
probleme, a cãror rezolvare intrã
în competenþa acestora, au la

dispoziþie ºi varianta, oficialã ºi
legalã, de a solicita audienþe.
La iniþiativa Comisiei Juridice a
Consiliului Local Avrig, în urmã cu
puþin timp a fost adoptatã

Hotãrârea nr. 8/2012, ce face
referire la stabilirea programului
de audienþe ce se vor acorda
cetãþenilor oraºului de cãtre
consilierii locali, în cursul anului

2012.
Astfel, aleºii locali avrigeni au
decis ca, în cursul acestui an,
audienþele pentru cetãþenii
oraºului sã fie acordate în ziua de
joi a fiecãrei sãptãmâni, la sala de
ºedinþe a Consiliului Local.
Pentru ca ºi cetãþenii cu
domiciliul într-una din localitãþile
aparþinãtoare sã poatã beneficia
mai
uºor
de
aceastã
oportunitate, s-a hotãrât cã, la
cerere, audienþele consilierilor
pot fi acordate ºi în diverse locaþii
din afara Avrigului. Astfel, în prima
zi de miercuri din fiecare lunã, cei
interesaþi pot sta de vorbã cu
aleºii locali în localitatea Mârºa (la
Grupul ªcolar Industrial
Construcþii de Maºini). În cea dea doua zi de miercuri a lunii,
audienþele vor fi acordate în satul
Bradu (la ªcoala Generalã), a
treia zi de miercuri din lunã va fi
rezervatã cetãþenilor din satul

Sãcãdate (la ªcoala Generalã),
iar cetãþenii din satul Glâmboaca
pot discuta cu consilierii locali în
cea de-a patra zi de miercuri a
fiecãrei luni, la ªcoala Generalã.
Audienþele
membrilor
Consiliului Local Avrig vor fi
acordate între orele 16 ºi 18,
indiferent de locaþia aleasã.

Pentru ca cetãþenii sã poatã
beneficia
de
aceastã
oportunitate, este necesarã
înscrierea în registrul special
pentru audienþe al consilierilor
locali, lucru ce poate fi fãcut la
secretariatul Primãriei Avrig, cu
cel puþin cinci zile înainte de data
stabilitã.

Librãria „Gheorghe Lazãr”- un suflu nou în viaþa cultural- educaþionalã din oraº
Luni, 19 martie, o cafenea din
centrul Avrigului a gãzduit
festivitatea deschiderii oficiale a
Librãriei „Gheorghe Lazãr”,
primul loc privat de acest fel
inaugurat în anii de dupã 1989.
Iniþiativa,
de-a
dreptul

îndrãzneaþã pentru vremurile.în
care trãim ºi structura societãþii
contemporane, aparþine tinerei
societãþi locale RCV- Concept,
firmã ce îºi propune sã aducã
ceva nou pe acest segment de
piaþã ºi sã se manifeste în spaþiul

cultural local sub forma câtorva
subdiviziuni: librãrie, centru de
multiplicare ºi editurã.
Alãturi de iniþiatorii ºi proprietarii acestui nou concept,
tinerii avrigeni Iuliana Floare ºi
Radu Vasile Chialda, la festivitate

au participat diverºi oameni de
culturã, cadre didactice locale,
prieteni sau rude ale organizatorului, diverºi alþi invitaþi.
Acþiunea a fost una simplã ºi de
scurtã duratã ºi a constat doar
într-o prezentare a acestei
iniþiative, cu parcurgerea
principalelor caracteristici a
fiecãrui segment ce va compune
noua librãrie avrigeanã.
Din prezentarea fãcutã de
Radu Vasile Chialda am reþinut cã
Librãria „Gheorghe Lazãr” se
adreseazã în special ºcolarilor ºi
activitãþilor ºcolare, scopul
acesteia fiind o implicare mult mai
activã în procesul de învãþãmânt.
De aici, elevii avrigeni, dar nu
numai ei, îºi vor putea achiziþiona
manuale ºcolare, carte ºcolarã,
diverse noutãþi editoriale,
produse de papetãrie, rechizite,
formulare tipizate ºi diverse
elemente de biroticã.
Prin centrul de multiplicare ce
va funcþiona în cadrul librãriei, va
fi disponibilã întreaga gamã de
produse ºi servicii specifice unui
asemenea loc.
O strategie interesantã ºi un
plan editorial serios au iniþiatorii
acestui nou concept ºi în ceea ce
priveºte editura ce va funcþiona

aici. Pe lângã tipãrirea unor
volume de poezie sau prozã
pentru copii, se doreºte publicarea unor cãrþi de filosofie, dar
ºi a unor lucrãri „de suflet”,
dedicate vorbelor neaoºe avrigeneºti, reºedinþei de varã a
Baronului Samuel von Brukenthal etc. O altã intenþie a celor
de la Librãria „Gheorghe Lazãr”
este de a edita o publicaþie
periodicã (buletin socio- cultural
local), ce va cuprinde, printre
altele, realizãrile literare de
excepþie ale copiilor ºi tinerilor ce
învaþã în Avrig.

„Ne propunem sã promovãm
cultura, tradiþiile ºi obiceiurile din
Þara Oltului, sã ne implicãm în
procesul de educaþie ºi formare
al tinerilor ºi copiilor din ºcolile
locale ºi zonale, sã organizãm ºi
sã implementãm programe,
activitãþi, proiecte ºi evenimente ºi,
de asemenea, sã antrenãm cât
mai mulþi oameni într-un circuit
socio- cultural ºi educaþional.”, a
spus în prezentarea sa Radu
Vasile Chialda.
Librãria „Gheorghe Lazãr” din
Avrig funcþioneazã pe strada
Cloºca, bloc 13, ap 5.

Bonificaþia pentru impozit se
acordã doar pânã la 31
martie
La casieria Serviciului Impozite ºi Taxe din cadrul Primãriei
oraºului Avrig se pot plãti obligaþiile financiare cãtre bugetul local
(impozitele ºi taxele locale), aferente anului 2012.
Persoanele fizice ºi juridice care îºi vor achita integral impozitele
pânã la finele lunii martie, vor beneficia de o bonificaþie de 5 % din
suma de platã. De asemenea, contribuabilii ce doresc sã-ºi achite
obligaþiile financiare cãtre bugetul local în douã tranºe, pot face
acest lucru fãrã a plãti majorãri de întârziere, cu condiþia ca prima
jumãtate a sumei de platã sã fie achitatã pânã la 31 martie, iar cea
de-a doua pânã la finalul lunii septembrie.
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Parteneriatul Comenius ”Good Food - Feel Well”întâlnire de lucru în Norvegia
În perioada 28 februarie - 4 martie, o delegaþie a Grupului ~colar Industrial Construcþii
de Maºini Mârºa, formatã din profesorii Alexandra Vladovici ºi Eugen Cristea, a avut
onoar ea de a se deplasa în N or veg ia, pentr u o întâlnir e din cadr ul p ar teneriatului
multilateral Comenius ”Good Food - Feel Well”. La instituþia de învãþãmânt Lånke din Hell,
Nord-Trøndelag, mârºenii au avut plãcerea de a se întâlni cu partener i de la diverse ºcoli
din Tur cia, Mar ea B r itanie, S pania, Ger mania, P olinezia Fr ancezã º i Ita lia.
simboluri ale primãverii elevilor ºi cadrelor
didactice.
Printre obiectivele turistice vizitate, s-au
numãrat Rockheim, muzeul muzicii rock din
Trondheim ºi catedrala Nidaros a Sfântului
Olav, una dintre cele mai vechi din
Norvegia, unde fiecare rege al þãrii
primeºte binecuvântarea Bisericii cu
ocazia încoronãrii.
Vizita în oraºul Levanger ne-a oferit
prilejul de a participa la parada torþelor,
acþiune desfãºuratã în memoria incendiului
din 1846.
Cu mult interes ne-am însuºit din tradiþiile
norvegiene, creând pleduri din lâna
coloratã, dupã o lecþie de îndemânare
oferitã de elevi.
Norvegienii au demontat mitul “scandinavilor de gheaþã” ºi ne-au spulberat
orice prejudecãþi printr-o primire nespus de
cãlduroasã la Primãria oraºului Stjørdal,
unde am împãrþit atât impresii, cât ºi

suveniruri specifice fiecãrei þãri. Vreau sã
mulþumesc ºi pe aceastã cale, tuturor celor
ce au transformat vizita de proiect din
Norvegia într-o experienþã culturalã ºi
educaþionalã ineditã!”.
Prin proiectul multilateral Comenius
‘Good Food - Feel Well’ fiecare instituþie
ºcolarã participantã îºi propune sã includã
în programa ºcolarã diverse elemente ce
fac referiri la hranã, originea ei, precum ºi
la virtuþile unei vieþi sãnãtoase. Acest
proiect nu reprezintã un aspect izolat
adãugat activitãþilor din ºcoalã, ci se
bazeazã pe activitãþile zilnice ale ºcolii.
Scopul proiectului nu reprezintã o activitate
de moment, el are efecte pe termen lung
asupra personalitãþii elevului, a dezvoltãrii
sale, din perspectiva consumatorului ºi a
nutriþiei. Aceste aspecte pot influenþa vieþile
elevilor pentru totdeauna.
În cadrul proiectului sunt incluse activitãþi
diverse despre mâncarea sãnãtoasã

(aspect igienic, bolile nutriþiei, fast-food,
obezitate), aspectul intercultural al mâncãrii,
(îmbunãtãþirea cunoºtinþelor despre
mâncare, reþete din toate þãrile, aspectul
social al meselor, precum ºi reguli de
protocol, influenþa religioasã asupra
obiceiurilor culinare reliefatã în mâncãrurile
specifice diferitelor sãrbãtori: Crãciun,
Paºte, zile de naºtere ºi onomastice,
cãsãtorii, etc.), originea ingredientelor,

Seratã culturalã la CDI “Pinocchio”
Joi, 15 martie, Centrul de Documentare ºi Informare „Pinocchio” din
cadrul Grupului ªcolar Industrial
Construcþii de Maºini Mârºa a
gãzduit o seratã culturalã dedicatã
aniversãrii a 160 de ani de la
naºterea lui I.L.Caragiale, Zilei
Internaþionale a Teatrului pentru
Copii- 20 martie, dar ºi primãverii,
cu întreg alaiul sãu de evenimente
(Mãrþiºorul, Ziua Femeii etc).
Acþiunea a fost inclusã de organizatori în cadrul Parteneriatului
educaþional „ªcoala ºi familia- parteneri
în educaþie”, printre spectatori
numãrându-se elevi ºi foºti elevi,

precum ºi mai mulþi pãrinþi ai copiilor
de la instituþia de învãþãmânt
mârºeanã.
Serata culturalã a cuprins mai
multe momente artistice, în cadrul
cãrora copiii din clasa a II-a
(învãþãtor Sanda Stanciu) ºi
membrii trupei de teatru ºcolar
„Muguri de speranþã” (coordonator
bibliotecar Ioana Cotoarbã) au
recitat poezii dedicate mamei, au
interpretat mai multe cântece de
primãvarã ºi melodii populare ºi au
pus în scenã câteva momente de
teatru scurt.
Spectatorii au rãsplãtit cu aplauze

cãlduroase fiecare
moment
artistic
prezentat de cei mici,
iar la final au adresat
felicitãri sincere „artiºtilor” ºi celor ce i-au
coordonat.
Pentru mulþi dintre
copiii prezenþi, serata
de zilele trecute a fost
o bunã repetiþie în
vederea pregãtirii
pentru participarea la
ediþia 2012 a Festivalului Judeþean de Teatru ªcolar. celor prezenþi bãuturi rãcoritoare ºi
La finalul acþiunii, gazdele au oferit prãjituri.

În urmã cu doar câteva zile,
Biblioteca Orãºeneascã Avrig a
gãzduit o nouã etapã a Proiectului
“Preþuieºte sãnãtatea- preþuieºte
viaþa”, acþiune derulatã în parteneriat
cu Liga Studenþilor din Universitatea
de Medicinã ºi Farmacie din Târgu
Mureº, Organizaþia Studenþilor
pentru Medicina de Urgenþã, Grup
ªcolar Industrial Construcþii de

Pledoarie pentru nonviolenþã
Recent, la sala de sport a Liceului
Teoretic „Gheorghe Lazãr” din
Avrig s-a desfãºurat festivitatea de
final a fazei locale a proiectului
concurs educaþional interjudetean
„Împreunã, împotriva violenþei”.
Proiectul, aflat la cea de-a doua
ediþie, a fost iniþiat ºi organizat de
instituþia de învãþãmânt din Avrig, iar,
ca parteneri, au contribuit Primãria
ºi Consiliul Local Avrig, Poliþia
oraºului Avrig, Protopopiatul Ortodox Avrig, Centrul Cultural –
Misionar <<Gheorghe Lazãr>>
Avrig, CJRAE Sibiu ºi Inspectoratul
ªcolar Judeþean Sibiu. Acþiunea sa desfãºurat sub forma unui concurs
pe mai multe secþiuni (desene, colaje
ºi afiºe; poezii ºi eseuri; prezentãri
Power- Point).
Începând cu aceastã ediþie,
proiectul “Împreunã, împotriva
violenþei” este inlcus în Calendarul
Activitãþilor Educative Regionale ºi
Interjudeþene al MECTS din 2012
(pozitia 873).
Organizatorii ºi-au propus ca
proiectul sã reprezinte o alternativã

a educaþiei tinerei generaþii în ceea
ce priveºte formarea unui
comportament sãnãtos.
În deschiderea activitãþii de luni,
a vorbit celor prezenþi directorul
instituþiei de învãþãmânt avrigene,
Marius Novac, ce a adresat felicitãri
tuturor organizatorilor ºi participanþilor ºi a evidenþiat importanþa
implicãrii într-un asemenea proiect.
A mai vorbit elevilor ºi cadrelor
didactice avrigene ºi protopopul
Avrigului, pr. Vasile Gafton.
Festivitatea a continuat cu
premierea elevilor ce au realizat cele
mai bune lucrãri înscrise în proiect.
În urma unui proces de evaluare
destul de complex ºi echidistant,
juriul a decis urmãtorii câºtigãtori: secþiunea DESENE- Laurenþiu
Cãlinescu (IV C), - secþiunea
COLAJE- Rãzvan Romant (III B), secþiunea AFIªE- Delia Andon (III
B), secþiunea POEZIE- Iosif Popa
Alexandru (VII A), Secþiunea
ESEU-Anda Miclea (VIII B),
secþiunea POWER- POINT- elevii
clasei a XI-a.

decelabile, pentru a putea fi
înþeleasã de dispecer situaþia ºi tipul
de urgenþã, evitarea unor acþiuni ce
pot agrava starea celui accidentat,
delimitatrea a ceea ce pot face ei (copiii
sau pãrinþii) de ceea ce nu pot face,
mãsuri de protecþie ºi multe alte lucruri,
au þinut atenþi ºi foarte cooperanþi copiii,
dar ºi mãmicile acestora, aproape trei
ore. Pe tot parcursul cursului, copiii au
fost antrenaþi în acþiuni de grup sau
individuale, au pus întrebãri, au
demonstrat practic ceea ce au învãþat
ºi au fost extrem de îndemânatici.”, nea informat Maria Grancea, bibliotecar.
Prin acest proiect pilot se încearca
educarea pentru sãnãtate, dincolo
de simple mãsuri de igienã, a copiilor
de ºcoalã primãrã, în tandem cu
mãmicile, astfel încât toate
cunoºtinþele ºi deprinderile dobândite
sã fie nu doar folosite, ci ºi diseminate
colegilor de generaþie.
“Copiii învaþã sã se descurce în
La finalul festivitãþii, organizatorii,
elevii ºi cadrele didactice de la liceul
avrigean au avut posibilitatea de a
asculta poezia ºi eseul ce au
câºtigat concursul din acest an, în
prezentarea autorilor.
„Am propus acest proiect
deoarece violenþa ºcolarã este, din
punct de vedere statistic, cea mai
frecventã conduitã de devianþã
ºcolarã. ªcoala este spaþiul de
manifestare a conflictelor între copii
ºi între adulþi- copii, iar raporturile de
forþã sau planul în care se consumã
conduitele ofensive (verbal, acþional,
simbolic) sunt variabile, importante
în înþelegerea fenomenului. Referitor
la violenþele ºcolare, programele
iniþiate pânã în prezent în vederea
diminuãrii lor nu au condus la
rezultate satisfãcãtoare deoarece,
mediul social, saturat de violenþã, nu
susþine eficienþa acestor programe.
Diminuarea acestor violenþe
presupune colaborarea dintre toþi
factorii implicaþi în procesul educativ
(elevi, profesori, pãrinþi).
Sensibilizarea ºi educarea elevilor
pentru formarea unei conduite
sãnãtoase, dezvoltarea responsa-

Distracþie ºi voie bunã la ediþia
a VI-a a „Carnavalului Primãverii”

De câþiva ani buni, Asociaþia
„Prietenii Avrigului”, structurã
formatã dintr-un grup de oameni
inimoºi, gata sã facã voluntariat
într-o gamã variatã de domenii,
împreunã ºi pentru avrigeni, a
demarat o serie de acþiuni prin
care ºi-a propus sã scoatã din
anonimat ºi sã revitalizeze viaþa
socialã ºi culturalã din micul oraº de
pe malul stâng al râului Olt. Din
calendarul anual de activitãþi al
asociaþiei, nu lipseºte „Carnavalul
Primãverii”, acþiune iniþiatã ºi pentru
a arãta tuturor cã frumoasele dar
dispãrutele obiceiuri, din anii mai
mult sau mai puþin îndepãrtaþi, pot
reapãrea uºor în „peisaj”, dacã
diverse situaþii ºi pânã la un nivel existã idei ºi voinþã.
Sâmbãtã seara, 17 martie, la
adaptat vârstei lor, sã recunoascã o
stare care necesitã intervenþia, învaþã Sala „Pavilion” a Casei de Culturã
sã limiteze aceasta intervenþie la
mãsuri simple, dar uneori vitale ºi sã
solicite ajutor profesionist (apelare la
112).”, ne-a mai spus gazda acþiunii.
La etapa aceasta a Proiectului
“Preþuieºte sãnãtatea- preþuieºte
viaþa”, au participat douã grupe de
copii de la clasele învãþãtoarelor
Diana Stoica ºi Sanda Stanciu.
Studentele care au instruit grupul
de copii ºi mãmici au purtat banderole
albastre, în semn de protest (grevã
japonezã) pentru intenþia unor
politicieni de scindare a Universitãþii
de Medicinã ºi Farmacie din Târgu
Mureº.
Într-una din urmãtoarele etape ale
acestui proiect, OSMU va organiza
La mai bine de o lunã dupã ce,
un curs de prim ajutor pentru situaþii datoritã unei frumoase ºi inspirate
medicale de urgenþã, destinat iniþiative a Bibliotecii Orãºeneºti Avrig
cadrelor didactice.
ºi Asociaþiei “Prietenii Avrigului”, a
fost readus în atenþia avrigenilor, prin
bilitãþii asupra propriilor fapte ºi a mai multe acþiuni gãzduite de “Casa
atitudinii faþã de ceilalþi, creºterea Cãrþii”, obiceiul ºezãtorii a atins cote
influenþei factorilor de protecþie la de popularitate înalte, fapt ce a
vârste mici pentru evitarea sau cel constituit o surprizã din cele mai
puþin întârzierea debutului adoptãrii plãcute pentru organizatori.
Joi, 15 martie, sezonul de sezãtori
unor comportamente de risc,
dezvoltarea capacitãþii de informare din iarna- primãvara anului 2012 sºi de lucru în echipã, sunt câteva a încheiat cu o ultimã, dar deosebit
dintre obiectivele pe care ni le-am de frumoasã acþiune.
Cele câteva zeci de avrigence de
propus prin acest proiect”, au
toate vârstele, sosite la ºezãtoarea
menþionat organizatorii.
Încheierea etapei locale înseamnã de joi de la bibliotecã, au avut surpriºi lansarea etapei interjudeþene a za ºi plãcerea deosebitã de a primi
proiectului, ce va avea la bazã în mijlocul lor una dintre adevãratele
acelaºi regulament, dar la care se valori ale Avrigului: Ansamblul
sperã o participare mult mai mare Folcloric “Purtata Avrigului” al Casei
(pot prezenta lucrãri elevi de la toate de Culturã a oraºului Avrig.
instituþiile de învãþãmânt primar,
gimnazial ºi preuniversitar din judeþul
Sibiu ºi judeþele limitrofe).
Proiectul „Împreunã împotriva
violenþei” se va încheia în data de 6
aprilie, când va fi organizatã
Ziar fondat
festivitatea de premiere ºi se va
desfãºura un marº împotriva
de Prim[ria `i
violenþei (pe strãzile oraºului Avrig).
Echipa de proiect este formatã din C o n s i l i u l L o c a l
Avrig
psiholog Simona Gafton, ºi
învãþãtoarele Ramona Barbu ºi
Lucia Budac..

Copiii au învãþat cum sã se descurce în situaþii medicale de urgenþã
Maºini Mârºa, Inspectoratul ªcolar Judeþean
Sibiu, Asociaþia Grupul
de Acþiune Localã “Þara
Oltului” ºi Dispensarul
Medical Uman Mârºa.
Tema principalã a
acþiunii a fost instruirea
practicã, astfel cã elevii
înstituþiei de învãþãmânt
din Mârºa, însoþiþi de
învãþãtoare ºi mãmici,
au învãþat, de la un
grup de studente la
medicinã (reprezentantele Ligii
Studenþilor UMF Târgu Mures ºi
Organizaþiei Studenþilor pentru
Medicina de Urgenþã- OSMU),
practici de prim ajutor.
“Recunoaºterea unei situaþii
critice, acordarea unui prim ajutor în
cazurile în care este posibil, apelarea
la 112 cu descrierea situaþiei, a
simptomelor ºi a tuturor detaliilor

învãþarea preparãrii hranei, impactul cu
bucãtãria altor popoare, celebrarea hranei
prin cântece, poezii, jocuri, petreceri,
aspectul organizaþional al hranei în ºcoalã
(organizarea pauzei de masã, suportul
extern- programul „laptele ºi cornul”-,
implicarea pãrinþilor).
Informaþii suplimentare despre proiect
pot ºi aflate ºi accesând http://
goodfoodfeelwell.wordpress.com.

Avrig, „Carnavalul Primãverii” ºi-a
prezentat cel de-al ºaselea episod.
Pentru câteva ore bune, indieni,
vrãjitoare, spadasini ºi diverse
personaje de poveste, s-au distrat
bine, au dansat pe muzica
preferatã ºi au câºtigat premii.
Cum este normal, din programul
pregãtit pentru carnaval n-a lipsit
nici în acest an, „Parada
Costumelor”, concursul pentru cele
mai interesante mãºti dar nici
tombola cu premii surprizã.
Câºtigãtorii diverselor concursuri
desfãºurate în cadrul carnavalului
au primit diplome ºi premii.
Acþiunea a fost organizatã de
Asociaþia „Prietenii Avrigului” ºi
Casa de Culturã a oraºului Avrig,
cu sprijinul unor sponsori sau
colaboratori.

Final de sezon pentru
ºezãtorile de la bibliotecã
Recitalul oferit de tinerii dansatori
avrigeni, îmbrãcaþi în superbele
costume populare locale autentice,
a emoþionat ºi bucurat pânã la lacrimi
femeile din ºezãtoare, aplauzele
cãlduroase de la final fiind dovada
aprecierii ºi mulþumirii pentru
deosebitul moment artistic primit
cadou.
Aºa cum se întâmpla ºi pe
vremuri, când ºezãtoarea era o
prezenþã normalã în “peisajul” local,
urmeazã o pauzã, iar odatã cu
sfârºitul toamnei, doamnele din Avrig
ºi împrejurimi vor fi aºteptate, din
nou, în spaþiul elegant ºi deosebit de
primitor al Bibliotecii Orãºeneºti
Avrig, cu acele, andrelele ºi firele de
lânã sau aþã, pentru a se întâlni cu
vecinele, la un ceai ºi o poveste,
pentru a schimba reþete sau modele
de tricotaje.

infoavrig@gmail.com
infoavrig@gmail.com
Editori: Dan FR}NCU
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La întoarcea din Norvegia, prof.
Alexandra Vladovici, ne-a oferit detalii ºi
ne-a mãrturisit câteva din impresiile formate
dupã acestã experienþã: “Punctul forte al
întâlnirii l-au constituit ºedinþele de proiect,
în cadrul cãrora am prezentat activitãþile
derulate în fiecare ºcoalã (la noi au avut
deja “Carnavalul Fructelor” ºi “Ziua Gutuii
în România”), am revizuit obiectivele
proiectului ºi am discutat despre
instrumente diverse de evaluare. Tema
proiectului este mâncarea sãnãtoasã, iar
echipa din Norvegia ne-a oferit o lecþie
valoroasã despre cum ne putem
determina copiii sã adopte un stil de viaþã
în acord cu cerinþele vârstei lor. Elevii ºcolii
norvegiene au fost încântaþi sã înveþe
cuvinte ºi expresii românesti ºi sã afle cã,
oricât de ciudat ar pãrea, existã
asemãnãri lingvistice între þãrile noastre.
De asemenea, le-am povestit legenda
Babei Dochia ºi a mãrþiºorului ºi am oferit
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Proiectul european
“CultTour”- vector
de promovare
pentru Avrig ºi
regiune

Prin proiectul “CultTourPatrimoniul cultural ca punct de
interes major în dezvoltarea
turismului sustenabil” 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. De asemenea,
proiectul mai are printre obiective
ºi dezvoltarea politicii de comunicare ºi de distribuþie, care
sã facã cunoscute ofertele deja
existente ºi sã ajute la promovarea ºi comercializarea lor,
analizarea situaþiei forþelor de
muncã, precum ºi promovarea,
calificarea ºi perfecþionarea personalului de specialitate necesar
diferitelor forme de turism aflate
în proces de dezvoltare, definirea
ºi formarea unei destinaþii turistice
atractive, mult diversificate în
oferte, de interes internaþional, în
aceastã parte a Europei de Est,
dezvoltarea unei economii
eficiente ºi durabile, capabile sã
ofere ºi o realã stabilizare a forþei
de muncã în plan local, crearea

unei structuri de formare superioarã a celor implicati in acest
domeniu.
Dupã ce a fost parcursã prima
fazã, intermediarã, a proiectului,
urmare a evaluãrilor fãcute,
responsabilii din cadrul Comisiei
Europene ºi-au dat acordul

pentru ca proiectul “CultTour” sã
treacã în cea de-a doua fazã,
cea de implementare. Competiþia
pentru accesarea celei de-a
doua etape a fost deosebit de
durã, dintr-un total de 588 de
proiecte depuse iniþial, fiind primite
spre implementare doar 21.
Valoarea totalã a proiectului
CultTour este de 2672360 euro,
din aceastã sumã oraºului Avrig
revenindu-i 375000 euro. Proiectul va fi finanþat din fonduri
europene, nerambursabile (85%),
bugetul Ministerului Dezvoltãrii
Regionale ºi Turismului (13%) ºi
bugetul local (2%).
Durata de implementare a
proiectului este de 36 luni (20112013).
La finalul perioadei de implementare, partenerii proiectului
sperã sã realizeze implementarea
unor cazuri pilot (prin care se vor
ilustra cele mai bune practici de
integrare a patrimoniului cultural
în iniþierea unui turism sustenabil),
diverse studii de fezabilitate ºi
baze de date ale grupurilor þintã,
mecanisme de monitorizare ºi
procese de evaluare, crearea
unei reþele publice de operatorii
implicaþi, precum ºi promovarea
unor sisteme sustenabile de
transport ºi servicii.

Informaþiile ne-au fost oferite
de managerul de proiect, Doina
Luca, inspector ºi coordonator
Programe Transnaþionale- Biroul
Proiecte cu Finanþare Internaþionalã, Primãria oraºului Avrig.
Pânã în acest moment, în
cadrul proiectului au avut loc mai

multe întâlniri de lucru, la
Budapesta, Ungaria, (în perioada
22-24 februarie 2011, cu ocazia
seminarului dedicat partenerilor
lider ai proiectelor aprobate în cel
de al doilea apel de proiecte
INTERREG IV B, SEE. Seminarul a fost organizat de catre
Secretariatul General al Programului INTERREG IV B, SEE),
Sofia, Bulgaria (în perioada
11-13 mai 2011, cu ocazia

Întâlnirea a avut drept scop
atât monitorizarea activitãþilor de
proiect, de la aprobarea sa ºi
pânã în prezent, precum ºi
cunoaºterea ºi discutarea produselor turistice arhitecturale ºi
de peisagisticã specifice regiunii
austriece, necesare implementãrii
activitãþilor în locaþiile pilot din
cadrul proiectului, printre care se
numãrã ºi oraºul Avrig.
În cadrul întâlnirii cu partenerii
de proiect au avut loc dezbateri
pe baza pachetelor de lucru ale
proiectului dupã cum urmeazã:
analiza aspectelor de conservare, reutilizarea conceptelor,
educaþie profesionalã în domeniul
managementului amenajãrii grãdinilor ºi spaþiilor deschise,
implementare pilot, finanþarea ºi

promovarea ideii de turism sustenabil ºi integrarea statutului de
sit pilot a reºedinþei de varã
Samuel Von Brukenthal din Avrig
în arealul turistic ºi academic din
spaþiul european ºi sud european.
Preºedintele CEO, a vorbit
despre activitãþile internaþionale
ale Universitãþii de ªtiinþe Aplicate
din Krems cu parteneri din
China, Vietnam ºi Azerbaidjan,
proiectul CultTour fiind evidenþiat
ca un exemplu la nivel internaþional în cadrul industriei ºi cercetãrii din domeniul turismului.
Tot în cadrul conferinþei, primarul oraºului Avrig, Arnold
Gunter Klingeis, a subliniat
importanþa dezvoltãrii conceptului
turistic vizavi de utilizarea

Conferintei Anuale a
Programului pentru
Sud- Estul Europei),
Avrig, România (Kick-off
meeting, în perioada 13 iunie 2011), München,
Germania (în perioada
11-13 noiembrie 2011,
cu ocazia întâlnirii
Comitetului de Management al Proiectului).
Una din cele mai
importante intalniri a fost
cea de la Krems, Austria
în perioada 18-22
octombrie 2011 cu
ocazia întâlnirii Comitetului de Management al
Proiectului. La acþiune a luat
parte delegaþia formatã din
Arnold Gunter Klingeis, primarul
oraºului Avrig, Doina Luca,
manager proiect, Iulia Blãnaru,
ofiþer de comunicare.

capitalizarea rezultatelor, diseminarea- utilizãrii sustenabile a
patrimoniului moºtenit, grãdini
culturale ºi spaþii deschise.
Tot cu acest prilej, delegaþia
românã a participat la conferinþa
de presã organizatã la St. Polten,
în cadrul cãreia au fost invitaþi
Guvernatorul Austriei de Sud,
Wolfgang Sobotka, Preºedintele
CEO, Heinz Boyer, Primarul
oraºului Avrig, Arnold Klingeis,
managerul proiectului CultTour,
Doina Luca. Conferinþa a avut ca
temã Internaþionalizarea în cadrul
educaþiei ºi turismului, rolul
proiectului CultTour în integrarea
spaþiului european a turismului
durabil sprijinit de domeniul
academic.
Cu acest prilej, guvernatorul
Austriei de Sud, ºi-a exprimat
întregul sprijin în implementarea
proiectului CultTour precum ºi în

durabilã a patrimoniului cultural
moºtenit ºi a educaþiei în domeniul managementului turistic.
Delegaþia românã a fost
invitatã de cãtre conducerea
ªcolii de Turism IMC Fachohscchule din Krems, Austria, la o
vizitã în cadrul instituþiei.
Discuþiile purtate cu acest prilej
au avut ca punct de interes
dezvoltarea conceptului de
ºcoalã hotel ºi importanþa acestuia în dezvoltarea durabilã a
turismului în contextul academic
european. Cu acest prilej, s-au
concretizat paºii premergãtori
înfiinþãrii la Avrig a unei filiale a
ºcolii de turism mai sus
menþionatã.
Având în vedere ca fosta
Reºedinþã de varã Samuel Von
Brukenthal de la Avrig are rol
pilot în cadrul proiectului, delegaþia românã a vizitat grãdinile

culturale Schonbrunn, Schloß
Hof ºi Melk, în vederea reutilizãrii
conceptului de grãdinã baroc în
spaþiul sud european.
Partenerii proiectului s-au
bucurat de întâlnirea cu rectorul
Universitãþii de ªtiinþe Aplicate din
Krems, Eva Werner, care a
apreciat importanþa proiectului
CultTour ºi impactul acestuia în
dezvoltarea reþelei europene
academice ºi turistice.
Referindu-se la acest important
proiect, primarul Arnold Gunter
Klingeis mãrturiseºte cã îºi
doreºte sã facã din zona oraºului
Avrig, cu oferta sa turisticã, un
nume în þarã ºi în lume. “Proiectul
îºi propune sã valorifice
potenþialul turistic existent în zonã
ºi sã creeze premisele ca acesta
sã între în anumite circuite
turistice. Ne dorim sã promovãm
Masivului Fãgãraº (“Alpii
Transilvaniei”), a cãrui potenþial
pentru turismul montan este
enorm, fosta Cazarmã 935 de la
Mârºa (trecutã deja prin evaluarea unor prestigioºi experþi
europeni, datoritã unui alt program European), unde, pe o
suprafaþã de 100 de hectare,
plãnuim sã creem un muzeu viu,
un «wildlife park», care va gãzdui
aproape toate speciile vegetale
ºi animale specifice zonei.
Bineînþeles cã ne dorim sã
promovãm ºi Palatul Brukenthal,
un obiectiv sibian important, atât
din punct de vedere cultural ºi
istoric. Aºa ne vom aduce ºi noi
contribuþia la promovarea turisticã a zonei.”, ne-a spus primarul
Avrigului.
Unul dintre partenerii importanþi din cadrul proiectului este
Consiliul Judeþean, Sibiu, prin
Muzeul Civilizaþiei Populare
Tradiþionale ASTRA din Dumbrava Sibiului. “Palatul Brukenthal ºi Avrigul, împreunã cu
Muzeul Satului din Dumbrava
Sibiului, vor constitui reperele
turistice de bazã prin care cei
interesaþi vor putea aprecia o
reuºitã îmbinare a naturii, istoriei
ºi tradiþiei. Prin acest proiect,
România va promova aceste
obiective, va fi definit un plan de
acþiune mai impulsiv ºi eficient.
Sper cã aºa vom reuºi sã ne
expunem mai bine potenþialul
judeþului ºi vom convinge cât mai
mulþi turiºti sã ne viziteze.
“CultTour” reprezintã prima
parte a unui proiect mai amplu
numit “Transilvania”, brandul cel
mai cunoscut ce poate promova
România în lume. Cred cã un turist
nu poate sã-ºi plãnuiascã un tur
al Europei fãrã sã includã între
reperele sale ºi Transilvania. Un
asemenea tur ar fi incomplet fãrã
aceste meleaguri.”, susþine Arnold
Klingeis.

rosu galben albastru negru

P e n t r u p r o t e j a r e a º i p r o m o va r e a b o g a t u l u i p a t r i m o n i u cu l t u r a l , n a t u r a l º i i s t o r i c d e ca r e d i s p u n e o r a º u l , c o n d u c e r e a a d m i n i s t r a t i v ã a A v r i g u l u i a r e u º i t
sã întocmeascã un proiect („CultT
our- Patrimoniul cultural ca punct de interes major în dezvoltarea turismului sustenabil”), ce a primit aprobarea pentru
(„CultToura fi finanþat prin fonduri ale Uniunii Europene (Programul transnaþ ional: INTERREG IV B, SEE- Sud Estul Europei). Oraºul A vrig are calitatea de lider al
proiectului, iar partenerii acestuia sunt Consiliul Judeþean Sibiu, Fundaþia “Samuel von Brukenthal”, Universitatea pentru ªtiinte Aplicate din Krems
( A u s t r i a ) , U n i v e r s i t a t e a Te h n i c ã d i n B e r l i n ( G e r m a n i a ) , U n i v e r s i t a t e a d e ª t i i n t e A g r i c o l e V
Vii e n a ( A u s t r i a ) , o r a º u l A l e x a n d r o u p o l i s ( G r e c i a ) , o r a º u l A p u l i a
(Italia), oraºul V
Vee l i k o Ta r n o v o ( B u l g a r i a ) º i M i n i s t e r u l C u l t u r i i º i T u r i s m u l u i d i n T i r a n a ( A l b a n i a ) .

