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A fost redeschis Centrul de Permanenþã Avrig
D

Incubator Tehnologic ºi de Afaceri la Mârºa
De câteva
sãptãmâni, la
grupul ªcolar Industrial Construcþii de
Maºini Mârºa (corpul C)
funcþioneazã un
Incubator Tehnologic
ºi de Afaceri.
Obiectivul, un concept relativ
nou ºi modern pe piaþa
economicã ºi de afacarei din
þara noastrã, a fost realizat ca
urmare a bunei colaborãri
dintre Primãria oraºului Avrig,
Asociaþia Generalã a
Inginerilor din România ºi

Institutul Naþional de Cercetare-Dezvoltare pentru
Inginerie Electricã ICPE-CA
Bucureºti (INCDIE ICPE-CA).
În cadrul punctului de lucru
ICPE-CA Avrig se vor desfãºura activitãþi de consultanþã, transfer know-how ºi
dezvoltare de afaceri în sprijinul demarãrii ºi implementãrii programului “ENERGIE LOCALÃ – contribuþia
localã pentru combaterea
schimbãrilor climatice - Model
integrat pentru comunitãþi
eficient energetice prin
valorificarea resurselor de
energie regenerabilã la
nivelul localitãþii Avrig,

judeþul Sibiu”.
Activitãþile vor avea ca
scop sprijinirea autoritãþilor
locale în atragerea de fonduri
de investiþii pentru modernizarea ºi extinderea
infrastructurii energetice,
implementarea mãsurilor de
eficientizare energeticã,
crearea de noi locuri de
muncã în industria energiei
regenerabile la nivel local.
Incubatorul Tehnologic ºi
de Afaceri de la Mârºa oferã
firmelor mici, ce au mai puþin
de trei ani de existenþã,
posibilitatea de a închiria un
spaþiu necesar desfãºurãrii
activitãþii ºi acces la toate

utilitãþile (curent electric,
încãlzire, gaz, alimentare cu
apã, canalizare), pentru niºte
preþuri mai mult decât
rezonabile.
Societãþile pot fi gãzduite la
Incubatorul Tehnologic ºi de
Afaceri pentru o perioadã
limitatã de timp (de regulã 3
ani), cu condiþia sã desfãºoare o activitate profitabilã,
ce va duce, într-un final, la
dezvoltarea economicã a
zonei precum ºi la crearea
unor noi locuri de muncã.
Obiectivul este
coordonat de ing. Florin
Alecuºan.

Au început lucrãrile la subunitatea ISU Avrig
La sfârºitul lunii martie,
Primãria oraºului Avrig a
predat amplasamentul unde
va fi construitã subunitatea
localã a Inspectoratului pentru
Situaþii de Urgenþã „Cpt.
Dumitru Croitoru” Sibiu.
Ordinul de începere a
lucrãrilor pentru aceastã
investiþie a fost dat în data de
2 aprilie, astfel cã muncitorii
îºi pot desfãºura activitatea în

condiþii normale.
Valoarea totalã a investiþiei
ce va fi fãcutã prin realizarea
subunitãþii ISU este de
1758182,6 lei (TVA inclus),
iar termenul de finalizare este
de 14 luni.
Inspectoratului pentru Situaþii de Urgenþã “Cpt. Dumitru Croitoru” al judeþului
Sibiu, va înfiinþa în oraºul
Avrig o subunitate de inter-

venþie (Gardã de Intervenþie
ºi SMURD).
Terenul pe care va fi situatã
subunitatea este proprietatea
privatã a oraºului, are o
suprafaþã de 5000 mp ºi este
situat la ieºirea din oraº
înspre Zona Turisticã Valea
Avrigului, între drumul
judeþean ºi terenul unde se
organizeazã târgul de
animale.

Înfiinþarea Gãrzii de
Intervenþie a ISU la Avrig va
fi deosebit de beneficã pentru
întreaga zonã de sud a
judeþului, timpul de intervenþie
la diversele evenimente ce pot
apãrea în zonã fiind mult
redus. Realizarea acestei
investiþii la Avrig este sprijinitã
ºi de Consiliul Judeþean Sibiu,
ce a alocat deja sume cu
aceastã destinaþie.

Operator de distribuþie nou pentru consumatorii de energie electricã din „V
alea A vrigului”
„Valea
De câteva zile, SC Enev Avrig SRL,
societatea Consiliului Local al oraºului
Avrig, a demarat operaþiunea de preluare
a consumatorilor alimentaþi la reþeaua de
distribuþie energie electicã din Zona
Turisticã „Valea Avrigului”.
Astfel, având în vedere parcurgerea
unor etape preliminare necesare

(aprobarea încheierii contractului de
concesiune pentru linia electricã Avrig 20kV
Mârºa ºi a Punctului de Transformare
Avrig 10, precum ºi decizia ANRE prin
care au fost aprobate tarifele pentru
serviciul de distribuþie a energiei electrice),
societetea avrigeanã a început strângerea
documentaþiilor necesare pentru eliberarea

noilor Avize Tehnice de Racordare ºi
înlocuirea contoarelor de energie electricã
la toþi consumatorii din aceastã zonã.
Surse din cadrul societãþii Enev Avrig
ne-au informat cã operaþiunea de
înlocuire a contoarelor de energie
electricã este programatã pentru
perioada 23- 29 aprilie ºi va fi efectuatã

pe cheltuiala societãþii.
De asemenea, am mai aflat cã
eliberarea noilor Avize Tehnice de
Racordare reprezintã o condiþie obligatorie
pentru continuitatea derulãrii contractelor
cu furnizorul de energie electricã.
Schimbarea operatorului de distribuþie
pentru zona „Valea Avrigului” nu va afecta

furnizarea de energie electricã, în condiþiile
respectãrii cerinþelor aduse la cunoºtinþa
consumatorilor de Enev Avrig.
La aceastã datã, în Zona Turisticã „Valea
Avrigului” existã aproximativ 300 de
consumatori de energie elctricã (pensiuni
turistice, cabane, case de locuit, magazii,
depozite etc).

rosu galben albastru negru

e la începutul acestei luni, la Avrig (fostul
Dispensar Medical Uman-Preventoriul Avrig,
strada Gheorghe Lazãr, nr. 39) ºi-a reînceput
activitatea Centrul de Permanenþã. Noua unitate sanitarã
funcþioneazã fãrã personalitate juridicã ºi va asigura
continuitatea asistenþei medicale primare în regim de
gardã. Redeschiderea Centrului de Permanenþã de la
Avrig a fost aprobatã prin Decizia nr. 17/2012 a dr.
Gabriel Budescu, directorul executiv al Direcþiei de
Sãnãtate Publicã a Judeþului Sibiu, aceastã structurã
urmând sã deserveascã întreaga zonã de sud a judeþului (oraºul Avrig, localitatea Mârºa ºi comunele Arpaºu
de Jos, Cârþa, Cârþiºoara, Porumbacu de Jos, Racoviþa).
Unitatea medicalã funcþioneazã de luni pânã vineri, între
orele 15 ºi 8, iar în zilele de sâmbãtã ºi duminicã,
programul este non-stop. Actul medical este asigurat,
pe rând, de 11 cadre medicale (medici de medicinã de
familie), precum ºi de 6 asistenþi medicali din localitãþile
zonei. Coordonatorul Centrului de Permanenþã Avrig este
dr. Ovidiu Ioan Tecoanþã, medic specialist medicinã de
familie la SC „Dispensar medical Dr. ªerbu Gheorghe”
SRL. Centrul de Permanenþã A-vrig (structura medicalã
ce avea atribuþii similare cu noua unitate) a mai
funcþionat pânã în anul 2006, când a fost închis din
cauza unor chestiuni organizatorice ºi legislative. Prima
tentativã de redeschidere a centrului a avut loc în
primãvara anului 2008.
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Spectacolul folcloric de Florii- primul eveniment
gãzduit de noua salã de festivitãþi a liceului

Marea sãrbãtoare de Florii a
adus în dar comunitãþii din Mârºa
noua salã de evenimente a
Grupului ªcolar Industrial Construcþii de Maºini.
Obiectivul a fost amenajat în locul
cantinei liceului (devenitã, în timp,
din cauza scoaterii din uz, o adevãratã ruinã, un loc pãrãsit, raiul
cãinilor vagabonzi, al gunoaielor ºi
ºobolanilor) ºi poate gãzdui o mare
varietate de evenimente (ºedinþe,
serbãri ºcolare, spectacole etc).
Cu prilejul deschiderii sãlii,
conducerea instituþiei de învãþãmânt
(administratorul clãdirii) ºi Primãria
oraºului Avrig (finanþatorul lucrãrilor
de reabilitare ºi proprietarul imobilului), au invitat mârºenii la un
spectacol folcloric extraordinar.

Pentru aproape douã ore, au
evoluat în faþa unui public dornic de
asemenea evenimente culturale,
grupurile de juniori ºi seniori ale
Ansamblului Folcloric „Purtata
Avrigului” al Casei de Culturã a
oraºului Avrig (coregraf Ioan
Vãlean) alãturi de soliºtii vocali
Otilia Bolohan, Ionuþ Rotar ºi Ioan
Hapca, grupul folcloric al instituþiei
de învãþãmânt gazdã, dar ºi
Ansamblul Folcloric al Femeilor din
satul Bradu.
La festivitatea prilejuitã de
deschiderea sãlii de evenimente de
la Mârºa a fost prezent ºi primarul
oraºului Avrig, Arnold Gunter
Klingeis. Acesta a dorit sã adreseze
câteva cuvinte celor prezenþi ºi a
menþionat, printre altele, cã Mârºa

va constitui una din prioritãþile sale,
aici urmând sã fie implementate multe
dintre proiectele de viitor ale
administraþie locale avrigene.
La rândul sãu, directorul Grupului
ªcolar Industrial Construcþii de
Maºini Mârºa, prof. ing. Maria ªinca,
a menþionat cã lucrãrile la sala de
festivitãþi vor continua ºi în perioada
urmãtoare, cu unele finisãri ºi
achiziþia tuturor dotãrilor necesare.
Spectacolul folcloric prilejuit de
darea în folosinþã a sãlii de
evenimente a liceului mârºean a
fost primul eveniment cultural,
destinat publicului larg, organizat în
Mârºa dupã aproximativ 20 de ani.

Primãria ºi Consiliul Local al
oraºului Avrig, prin societatea
proprie (SC Enev- Avrig SRL),
au demarat lucrãrile de montare
ºi punere în funcþiune a celei dea doua centrale fotovoltaice
proprii.
Instalaþia de producere a
energiei electrice cu ajutorul
luminii solare va funcþiona la
Corpul C al Grupului ªcolar
Industrial de Construcþii Maºini
din localitatea Mârºa.
„Investiþia fãcutã se ridicã la
aproximativ 14400 euro ºi a fost

aprobatã de Adunarea Generalã a Acþionarilor societãþii
(Consiliul Local Avrig), prin
bugetul prevãzut pentru anul
2012. Noua centralã fotovoltaicã
are o putere instalatã de 10 KW/
h ºi este de aproximativ trei ori
mai mare ca obiectivul similar
montat ºi pus în funcþiune în
cursul anului trecut, la ªcoala cu
clasele I-VIII din oraºul Avrig.”,
ne-a informat directorul SC
Enev- Avrig SRL, ing Doru
Teodorescu.
În doar câteva zile,

reprezentanþii societãþii ce s-au
ocupat de implementarea acestei investiþii au finalizat lucrãrile
de montare a panourilor fotovoltaice ºi a primei pãrþi a instalaþiei, iar în perioada urmãtoare se
va lucra pentru execuþia restului
instalaþiei aferente (convertor,
panou afiºaj ºi comandã etc) ºi
punerea în funcþiune.
De asemenea, în paralel se
fac demersuri pentru acreditarea societãþii ºi obþinerea
licenþei de producãtor de
energie electricã din surse

regenerabile, în vederea primirii
certificatelor verzi aferente
acestei instalaþii.
Întreaga cantitate de energie
electricã ce va fi produsã de
instalaþia de la liceul din Mârºa
va fi contorizatã ºi livratã direct
în sistemul naþional de distribuþie.
„Vom primi bani pentru energia
electricã livratã în sistem ºi, în
plus, în funcþie de cantitatea
produsã, vom beneficia de
certificatele verzi prevãzute de
legislaþia în vigoare.”, ne-a mai
spus directorul Enev- Avrig.

“Împreuna, împotriva violenþei”, ediþia a II-a

Vineri, 6 aprilie, la de sport a Liceului Teoretic „Gheorghe Lazãr” din Avrig, în
prezenþa reprezentanþilor instituþiei de învãþãmânt gazdã (elevi ºi cadre didactice),
dar ºi a diverºi invitaþi din partea instituþiilor ce ºi-au adus contribuþia la

Întâlniri cu cetãþenii în cadrul Campaniei
“Sibiul recicleazã”
Campania de informare ºi conºtientizare „Sibiul recicleazã”, derulatã de Unitatea
de Implementare a Proiectului „Sistem de management integrat al deºeurilor în
judeþul Sibiu” deþinut de Consiliul Judeþean Sibiu, a intrat într-o nouã etapã: întâlnirile
cu cetãþenii.
De câteva sãptãmâni, reprezentanþii Consiliului Judeþean ºi ai echipei de Asistenþã
tehnicã ºi supervizarea lucrãrilor de construcþii, au început deplasãrile în fiecare unitate
administrativ teritorialã din judeþ, pentru a-i informa în mod direct pe cetãþeni despre
prevederile proiectului “Sistem de management integrat al deºeurilor în judeþul Sibiu”,
cofinanþat de Uniunea Europeanã, prin Fondul European de Dezvoltare Regionalã.
“Locuitorilor prezenþi la întâlniri le este prezentat modul în care vor fi gestionate
deºeurile generate în localitatea lor. De asemenea, sunt proiectate filmele publicitare
ale proiectului ºi au loc discuþii libere privind modul de gestionare a deºeurilor.
La sfârºitul întâlnirii sunt distribuite materiale promoþionale ºi materiale tipãrite,
între care, pentru mediul rural, pliantul, care explicã modul de colectare separatã a
deºeurilor, precum ºi modul în care trebuie realizatã compostarea în gospodãrii.
Întâlnirile din cadrul proiectului vor continua sã fie organizate pe zone de colectare.”,
se menþioneazã într-un comunicat de presã trimis de responsabilii campaniei.
Pânã la finalul campaniei “Sibiul recicleazã” (prima parte a anului 2013), în întreg
teritoriul judeþului vor fi organizate 70 de întâlniri cu cetãþenii.

desfãºurarea manifestãrii, s-a desfãºurat faza finalã a etapei interjudeþene a proiectului
concurs educaþional „Împreunã, împotriva violenþei”.
Proiectul s-a aflat la cea de-a doua ediþie, a fost iniþiat ºi organizat de instituþia de
învãþãmânt din Avrig (echipa de proiect a fost formatã din psiholog Simona Gafton
ºi învãþãtoarele Ramona Barbu ºi Lucia Budac), iar la reuºita acestuia ºi-au adus
contribuþia ºi mai mulþi parteneri (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 s-a
desfãºurat sub forma unui concurs pe mai multe secþiuni (desene, colaje ºi afiºe;
poezii ºi eseuri; prezentãri Power- Point, video), pe parcursul lunii martie. Au fost
primite pentru evaluare peste o sutã de lucrãri de la mai multe instituþii de învãþãmânt
din judþele Sibiu ºi Mureº. Cu prilejul acestei acþiuni, organizatorii au fãcut o scurtã
prezentare a proiectului ºi au premiat cele mai bune lucrãri. De asemenea, câþiva
dintre câºtigãtori ºi-au prezentat lucrãrile în faþa publicului prezent.
Programul acþiunii de vineri a mai cuprins ºi momente artistice (teatru scurt),
inspirate din tema proiectului. Dupã festivitate, elevii ºi cadrele didactice au plecat în
“Marºul împotriva violenþei”, fiind parcurse câteva din strãzile importante ale oraºului.
Marºul s-a încheiat în centrul Avrigului. Începând cu aceastã ediþie, proiectul “Împreunã,
împotriva violenþei” este inlcus în Calendarul Activitãþilor Educative Regionale ºi
Interjudeþene al MECTS din 2012.
Organizatorii ºi-au propus ca proiectul sã reprezinte o alternativã a educaþiei tinerei
generaþii în ceea ce priveºte formarea unui comportament sãnãtos.
Acþiunea a fost inclusã în programul de activitãþi propus pentru sãptãmâna “ªcoala
altfel”.

Concursul „Tânãrul ºahist” (ediþia a XII-a) la final
Sâmbãtã, 7 aprilie, la sala de sport a Liceului Teoretic „Gheorghe Lazãr” din Avrig s-a
desfãºurat cea de-a XII-a ediþie a Concursului „Tânãrul ºahist”.
La competiþie au participat elevi sibieni de la mai multe instituþii de învãþãmânt, fete ºi
bãieþi.
În urma disputãrii partidelor, cei mai merituoºi au fost desemnaþi urmãtorii:
- fete, ciclul primar- 1. Ana-Maria Teslãraºu (Mârºa), 2. Nicol Dolmer (Mârºa), 3. Teodora
Dãnescu (Mârºa);
- bãieþi, ciclul primar- 1. Mihai Bratu (ªura Mare), 2. Alexandru Suãtean (Avrig), 3.
Antonio Celeapcã (Mârºa);
- fete, ciclul gimnazial- 1. Nicoleta Truºcã (Mârºa), 2. Diana Savu (Mârºa), 2. Geyda
Destemir (Scorei);
- bãieþi, ciclul gimnazial- 1. Mihai Tocãnel (Mârºa), 2. Radu Berghea (Avrig), 3. Ioan
Damian (Avrig);
- fete, liceu- 1. Mirela Iagãru (Avrig), 2. Elena Trãistaru (Avrig), 3. Cristina Simule (Mârºa);
- bãieþi, liceu- 1. Ionuþ Macaveiu (Avrig), 2. Sãndel Fina (Avrig), 3. Radu ªtefan (Avrig).
Organizatorii au oferit câºtigãtorilor diplome ºi premii.
La aceastã ediþie a concursului de la Avrig au participat aproximativ 650 de elevi
sibieni (424 la faza pe ºcoli, 132 la faza orãºeneascã ºi 94 la faza judeþeanã).
„Tânãrul ºahist” a fost organizat de Clubul Copiilor ºi Elevilor Avrig, Liceul Teoretic
„Gheorghe Lazãr” Avrig, în colaborare cu Inspectoratul ªcolar Judeþean Sibiu, Primãria ºi
Consiliul Local al oraºului Avrig.

Proiect Comenius despre
mâncarea sãnãtoasã
Grupul ªcolar Industrial Construcþii de Maºini Mârºa, este implicat,
alãturi de instituþii de învãþãmânt din încã ºapte þãri europene, în
parteneriatului multilateral Comenius ”Good Food - Feel Well”.
Unul dintre obiectivele proiectului este acela de a dezvolta
abilitãþile de comunicare în limba englezã ale elevilor noºtri, iar
modalitatea cea mai eficientã de a-i determina sã converseze în
limba englezã cu copii de alte naþionalitãþi a fost organizarea unor
videoconferinþe cu partenerii.
Astfel, în urmã cu puþin timp, sub coordonarea prof. Alexandra
Vladovici a fost organizatã o videoconferinþã cu echipa din Istanbul
(Turcia). Din partea ºcolii mârºene, la acþiune au participat elevii
clasei a VI-a, alãturi de profesoarele Bianca Ignat ºi Mihaela
Moldovan, ce au asigurat imortalizarea ineditei experienþe prin
fotografii ºi înregistrãri video. Elevii de la Mârºa au prezentat cu
acest prilej douã cântece, în limba românã ºi limba englezã, ce fac
referire la mâncarea sãnãtoasã (tema principalã a proiectului), iar
colegii lor turci au cantat pe ritmuri orientale ºi au pregãtit o mini
scenetã despre fructe ºi legume.
La doar câteva zile distanþã, s-a desfãºurat o videoconferinþã
cu ºcoala din Rurutu (Polinezia Francezã), de aceastã datã ºcoala
mârºeanã fiind reprezentatã de elevii clasei a IV-a ºi profesoarele
Octavia Chescu ºi Cãtãlina Pãcurar. Elevii români au recitat poezii
în limba englezã ºi au cântat în limba românã, francezã ºi
polinezianã.
“În timpul ambelor videoconferinþe, elevii au avut oportunitatea
de a vorbi între ei în mai multe limbi strãine, ºi-au adresat reciproc
întrebari introductive, au aflat ce pasiuni au ºi cum adoptã un regim
de viaþã sãnãtos. Elevii din cele trei þãri vor continua sã
corespondeze prin scrisori ºi email.”, ne-au informat sure din cadrul
instituþiei de învãþãmânt mârºene.
Calendarul proiectului presupune organizarea unor diverse
activitãþi dedicate câte unui fruct. Dacã în toamna anului trecut s-a
ales gutuia, acum a venit ºi rândul mãrului. În data de 3 aprilie,
institutoarele Diana Stoica ºi Marcela Popa, împreunã cu elevii
claselor I ºi a III-a, au pregãtit “Ziua Mãrului”. Copiii au purtat la
piept “ecusoane” mãr din hârtie coloratã, au participat la diverse
concursuri, au discutat cu cadrele didactice despre importanþã
acestui fruct în alimentaþie ºi la sfârºit, s-au delectat cu felii de mãr ºi
plãcintã cu mere.
Toate activitãþile desfãºurate în cadrul parteneriatului “Good Food
– Feel Well” au avut un impact pozitiv atât asupra personalitãþii
elevilor ºi cadrelor didactice, cât ºi asupra întregului proces de
învãþare-predare, datoritã schimbului de experienþã cu celelalte þãri.
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A doua instalaþie fotovoltaicã deþinutã de oraºul Avrig
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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
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 4 lei de la Casieria Primãriei
Avrig);
- imaginea necesarã cãrþii de
identitate se preia la sediul

serviciului, cu mijloace informatice. obþine la sediul serviciului- Avrig,
Mai multe informaþii puteþi strada Gheorghe Lazãr, nr. 10.
PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL
Serviciul Public Comunitar Local de Evidenþã a Persoanelor Avrig
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

Liceenii de la „Bruk” au
„Personaje de poveste” la
carnavalul lãzãriºtilor avrigeni igienizat „Valea Avrigului”

„Personaje de poveste”. Acþiunea
s-a desfãºurat miercuri, 4 aprilie,
la Sala „Pavilion” a Casei de
Culturã a oraºului Avrig. Pentru

În cadrul acþiunii naþionale „ªcoala
altfel”, luni, 2 aprilie, elevii clasei a X
D a Colegiului Naþional „Samuel von
Brukenthal” din Sibiu au participat la
o acþiune de igienizare în Zona
Turisticã „Valea Avrigului”.
Campania s-a desfãºurat cu
sprijinul Regiei Publice Locale Ocolul
Silvic „Izvorul Florii Avrig” RA.,
structurã a Consiliului Local Avrig.
Dotaþi saci de plastic ºi mult entuziasm, elevii sibieni au parcurs mai
bine de jumãtate din drumul ce desparte Avrigul de Poaiana Neamþului
ºi, în doar câteva ore, au curãþat
marginile ºoselei de câteva sute de
kilograme de gunoi (bidoane de
plastic, pungi, sticle, cutii de conserve
etc). „Recolta”, o tristã dovadã a lipsei
bunului simþ pentru mulþi dintre cei ce

ÎNVIEREA DOMNULUI CA PARADIGMÃ A ÎNNOIRII FIRII

(In)consisten\a firii create în raport cu plinãtatea Învierii
“Astãzi toate s-au umplut de luminã:
cerul ºi pãmântul ºi cele de dedesubt” …”
Suntem la încheierea unui post îndelungat. Un post care - asumat întru
totul, în conformitate cu firescul trãirii dureroase a limitãrii libertã\ii de a ne
înfrupta din efemeritatea nesã\ioasã a lumii -, deja înseamnã o transformare
`i o înnoire a noastrã. Însã, o înnoire `i o transformare pe care le sim\im
"altfel". O înnoire `i o transformare întru smerenia acceptãrii limitãrilor
dureroase ale posibilitã\ilor noastre de împlinire, limitãri autoimpuse prin
alegeri succesiv e`uate datoritã faptului cã sunt în permanen\ã grevate
de pãcat.
Lumea este un loc dinamic în care lucrurile se schimbã. Repede. Uimitor
de repede. ~i tot atât de repede se schimbã `i oamenii. Însã, numai în
Bisericã sau în imediata apropiere sufleteascã de Bisericã î\i po\i da seama
cã schimbarea aceasta - care este norma ce guverneazã lumea în care
trãim `i, datoritã cãreia lumea nu poate dobândi consisten\ã, realitate - se
petrece altfel. Schimbarea are cu totul alte conota\ii în Bisericã `i pentru
Bisericã, decât în lume `i pentru lume. În Bisericã, schimbarea te schimbã
ca sã fii, pe când, în lume, pentru a fi trebuie sã schimbi schimbarea. Sã o
faci sã fie "altfel". Asta trebuie sã înve\e tot cre`tinul de la schimbare: cã
poate fi schimbatã. Schimbând schimbarea, se schimbã de fapt pe sine
însu\i. Nu mai este cel vechi, nu mai este fiin\a schimbãtoare `i slabã datoritã
schimbãrii, ci, fiin\ã schimbãtoare a propriei firi prin Înviere.
Experimentarea acestui fapt este posibilã pentru noi, oamenii, în Sfânta
Liturghie. În acest sens, îl citãm pe Arhimandritul Zaharia Zaharou, care
afirmã cu tãrie cã, în Dumnezeiasca Liturghie are loc un schimb de vie\i.
Omul î`i dãruie`te via\a sa mãrginitã `i trecãtoare lui Dumnezeu `i
Dumnezeu, în schimb, îi dãruie`te via\a Sa nesfâr`itã `i ve`nicã. În acest
fel, fiecare zi este umplutã de plinãtatea vie\ii `i vremea întregii noastre
vie\i devine "anul bine primit Domnului"(Lc.4,19).
Învierea este, a`adar, modul plenar în care Via\a-Hristos-Cel-Înviat Se
manifestã ca înnoire prin luminã a tot ce este vechi. Învierea este `ansa
de a începe din nou via\a însã, de aceastã datã cu un mare plus fa\ã de
etapa trãitã anterior `i anume, plusul unei firi transfigurate, transparentizatã
de luminã, a unei firi a cãrei consisten\ã opacã pãle`te în raport cu
perspectiva plinã de luminã a Învierii, care o schimbã înve`nicind-o. În
aceastã perspectivã Pascalã, temei al credin`ei în Hristos înviat, abandonãm
rigiditatea unei fiin\e închise în legitã\ile imanen\ei `i primim, dintr-odatã, ca
dar, posibilitatea de a ne lãrgi orizontul de cuprindere `i de a cunoa`te
multiplele stãri ale fiin\ei.
Iatã, Eu toate lucrurile le fac noi (Apoc. 21,5). Acesta este anun\ul pe
care ni-l face Domnul. Când? Ne tot întrebãm noi. ASTÃZI! De ce?

Deoarece astãzi toate se înnoiesc! De ce, încã? Pentru cã, astãzi, toate
se umplu de luminã. Pânã în acest moment care marcheazã trecerea de
la moarte la via\ã, toate cele ale lumii erau pline de altceva `i, cu totul
altceva le dãdea consisten\a, însã, din momentul Învierii, se umplu de luminã
pentru cã din luminã î`i iau consisten\a.
~i noi, oamenii, mãrturisim cã, astãzi `i de astãzi facem parte din aceastã
înnoire generalã care este lucrarea Cuvântului înviat: Înnoie`ti pe
pãmânteni, Ziditorule, fãcându-Te pãmântean; `i giulgiul din mormânt aratã
taina ce este întru Tine, Cuvinte; cã sfetnicul cel cuvios înseamnã sfatul
Celui ce Te-a nãscut, Care m-a înnoit în Tine cu mare cuviin\ã. Astfel, prin
tot ce înseamnã lucrare activã a asemãnãrii cu Cel ce pe toate le face noi,
putem participa noi în`ine la înnoirea `i schimbarea consisten\ei lumii, cu
condi\ia sã nu ne refuzãm Învierii, ci, sã ne asemãnãm celor care, \inu\i în
legãturile iadului, spre luminã se grãbeau.
Însã, atâta timp cât vom pãstrãm o oarecare rezervã, un oarecare minus
de implicare `i de participare la lumina Învierii - atât în ascezã, cât `i în
desfãtare - niciodatã lucrurile nu vor fi complete `i nici definitive. Niciodatã
noi nu vom revela plenar lumina Învierii pe care o purtãm în fiin\ã `i, în
consecin\ã, nu vom proiecta aceastã luminã spre lume. Nu. Noi vom etala
în mod constant `i în cea mai mare parte a timpului - din pãcate! - doar
rezerva `i lipsa implicãrii noastre în înnoirea lumii, ceea ce va face ca `i
lumea sã ne lase, la rândul ei `i, mai tot timpul, dezamãgi\i de inconsisten\a
`i caducitatea celor pe care ni le poate oferi.
Cu toate acestea, (in)consisten\a firii create, a firii cãzute prin pãcat din
harul lui Dumnezeu ne determinã sã nãdãjduim cã, rãmâne întotdeauna
loc pentru mai mult, pentru mult mai mult. De ce? Pentru cã, în condi\ia
existen\ei noastre în lume, nimeni nu este stãpânul prezen\ei sale corporale,
adicã a ceea ce este reperabil, experimentabil `i cognoscibil din persoanã
în cadrul realitã\ii istorice `i comune. A fi prezent în aceastã lume înseamnã
a nu fi stãpân al acestei lumi. Tocmai din acest motiv, Învierea opereazã o
rãsturnare radicalã a acestei rela\ii îndurate `i, dintr-odatã, ni se deschide
- datoritã rãsturnãrii în cauzã - perspectiva unei existen\e noi, a unei
existen\e în Duhul Sfânt, care existen\ã ne face pãrta`i condi\iei lui Hristos
Cel Înviat.
~i tot din aceastã pricinã, pe Tabor, la Schimbarea la Fa\ã a Domnului,
apostolilor care erau prezen\i nu li se comunicã Slava Sa în plinãtatea ei în for\a ei de a schimba consisten\a lumii întregi, nu doar a trupului lui Iisus
prin care se fãcea manifestã în lume - ci, dupã putin\a de cuprindere a
fiecãruia dintre ei sau, de ce nu, dupã gradul de acceptare al fiecãruia de
a se pune în slujba înnoirii firii.
Învierea dã fiin\ei posibilitatea de a se dilata, în vederea primirii în miezul
ei a Luminii dumnezeie`ti, care înlãturã orice rezervã fa\ã de plinãtatea

Simpozion aniversar dedicat Unirii Basarabiei cu România
La sfârºitul lunii trecute, ªcoala
cu clasele I-VIII Avrig a gãzduit Simpozionul „Aniversarea a 94 de ani
de la Unirea Basarabiei cu
România”. Pentru câteva zeci de
minute, elevi ºi cadre didactice de
la instituþia de învãþãmânt avrigeanã, dar ºi numeroºi alþi invitaþi
(cadre didactice de la alte ºcoli
sibiene, reprezentanþi ai Primãriei
ºi Consiliului Local Avrig, oameni de
culturã, manageri aiunor societãþi
comerciale locale, pãrinþi sau bunici
ai copiilor ce învaþã la ºcoala gazdã
etc), au asistat la o adevãratã lecþie
de istorie, cu expuneri diverse ºi
foarte interesante.
Au prezentat lucrãri despre
însemnãtatea actului Unirii

Basarabiei cu România, prof. univ.
dr. Matei Pamfil, preºedintele filialei
Sibiu a Societãþii Cultural- Patriotice
„Avram Iancu”, prof. univ. dr. Mihai
Racoviþan- Universitatea „Lucian
Blaga” Sibiu, prof. Armean Mariaªcoala cu clasele I-VIII Avrig ºi prof.
Dragoº Curelea- Grupul ªcolar
„Avram Iancu” Sibiu.
În calitate de gazde, au vorbit
celor prezenþi directorul ºcolii
avrigene, prof. Liviu Victor Napeu
ºi primarul oraºului Avrig, Arnold
Gunter Klingeis.
La finalul sesiunii de comunicãri,
participanþii au asistat la un scurt
recital folcloric oferit de membrii
Ansamblului „Purtata Avrigului” al
Casei de Culturã a oraºului Avrig.

au frecventat cunoscuta zonã de speciale de colectare a gunoiului.
Informaþiile ne-au fost oferite
turism ºi agrement, a fost strânsã în
de ºeful ocolului silvic privat
75 de saci menajeri de 120 litri fiecare
avrigean, ing. Ovidiu Prodan.
ºi a fost transportatã cãtre locurile
trãirii autentice, orice limitare împãrtã`irii cu Ve`nicia, atâta timp cât ea,
fiin\a sau firea creatã, în întregime prime`te for\a, puterea uimitoare de a
deveni din mormânt euharistie, prin Însu`i Trupul lui Hristos, pe care Îl
prime`te în sine `i Care, înviind, o transfigureazã. A`a în\elegem cuvintele
Cântãrii I a Canonului Sâmbetei celei Mari: ...`i îngropându-Te m-ai înnoit
pe mine, cel stricat, Iubitorule de oameni.
Veni\i de lua\i luminã! Acestea sunt cuvintele cu care ne cheamã la înnoire
Slujba Învierii. O chemare ce are menirea de a determina o dilatare, o
lãrgire a inimilor noastre `i, odatã cu ele a lumii întregi. Lumina trebuie
primitã în inimã, iar, inimile noastre, devenind pline de Înviere `i centre de
iradiere, se fac început al înnoirii firii create prin rãspândirea în lume a Luminii
Învierii. Din acest motiv, dupã încheierea Slujbei din Noaptea Învierii, to\i
pleacã spre case ducând vestea: Hristos a Înviat! ca `i mironosi\ele care
duc la mormântul Domnului miresme `i aduc înapoi de la mormântul gol,
Apostolilor `i lumii întregi, vestea Învierii, odatã cu îndemnul la înnoire, prin
împãrtã`irea din Împãrã\ia vie\ii celei ve`nice:
Veni\i, din rodul cel nou al vi\ei, al dumnezeie`tii veselii, în ziua cea vestitã
a Învierii, Împãrã\iei lui Hristos sã ne împãrtã`im, lãudându-L pe Dânsul
ca pe un Dumnezeu, în veci.
Pr
asile GAFT
ON,
Pr.. V
Vasile
GAFTON,
Protopopul Avrigului

Marºul Învierii la A vrig
În ciuda ploii, ce a udat destul de serios Avrigul în prima zi Sãrbãtorii
Învierii Domnului, câteva sute de credincioºi ortodocºi avrigeni au
participat ºi în acest an, cu mare drag, la deja tradiþionalul Marº al
Învierii. Procesiunea s-a desfãºurat desfãºurat pe cele mai importante
strãzi ale oraºului ºi a unit simbolic cele douã biserici ortodoxe.
Marºul Învierii de la Avrig a început la jumãtatea Slujbei Vecerniei
(Slujba Celei de-a Doua Învieri), de la Biserica cu Hramul „Intrarea
Domnului în Ierusalim” (biserica veche). Preoþii ortodocºi avrigeni,
conduºi de protopopul Avrigului, Vasile Gafton, alãturi de marea
majoritate a credincioºilor prezenþi la lãcaºul de cult, au plecat în
procesiune spre noua bisericã („Adormirea Maicii Domnului”catedrala), pe un traseu ce a cuprins câteva din cele mai importante
strãzi ale oraºului.
S-au cântat diverse cântece bisericeºti ºi s-au rostit rugãciuni iar
atmosfera a fost una duhovniceascã, foarte potrivitã pentru cea mai
mare sãrbãtoare a creºtinãtãþii.
La finalul Marºului Învierii, credincioºii au înconjurat catedrala, dupã
care s-au alãturat celor aflaþi în lãcaºul de cult ºi împreunã cu aceºtia,
au asistat la cea de-a doua parte a slujbei.
Imediat dupã Slujba celei de-a Doua Învieri, Grupul Vocal
“Camerrata Vocalis” din Avrig a prezentat pentru toþi credincioºii
prezenþi, un program deosebit de cântece religioase dedicate
sãrbãtorii.
La Avrig, Marºul Învierii a fost organizat pentru al patrulea an
consecutiv, obiceiul devenind din ce în ce mai drag credincioºilor
ortodocºi.
Procesiunea a oferit tuturor credincioºilor posibilitatea de a duce
la casele lor Lumina Sfântã de la Ierusalim. Din cauza întârzierii
avionului ce a venit din Þara Sfântã, acest preþios dar a ajuns foarte
târziu la Avrig ºi în noaptea Învierii a fost dus doar la Biserica
“Adormirea Maicii Domnului”.
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Pentru elevii ºi cadrele didactice
de la Liceul Teoretic „Gheorghe
Lazãr” din Avrig, proiectul „ªcoala
altfel” a însemnat ºi Carnavalul

câteva ore bune, elevii ºi cadrele
didactice de la liceul avrigean (de
la clasa a V-a pânã la a XII-a),
alãturi de invitaþii acestora, s-au
simþit bine în compania muzicii ºi a
dansului ºi au participat la diverse
jocuri sau concursuri.
Din programul carnavalului n-a
lipsit „Parada Mãºtilor” ºi concursul
pentru cele mai reuºite costumaþii,
reprezentanþii fiecãrei clase
alegând câte o temã distinctã de
prezentare.
La final, juriul ºi organizatorii au
premiat cele mai reuºite costumaþii.
Carnavalul „Personaje de
poveste” de la Avrig a fost
organizat de clasele a V-a A (prof.
diriginte Alina Berghea) ºi a XI-a
(prof. diriginte Bianca Grama).
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