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Recent, la sediul din
Bucureºti al Asociaþiei Generale a Inginerilor din România
(AGIR), s-a desfãºurat întâlnirea în cadrul cãreia a fost
semnat acordul (contractul de
asociere în participaþiune)
pentru înfiinþarea Parcului
ªtiinþic ºi Tehnologic "International Green Innovation Park"
(IGIP), concept ce ar trebui sã
fie unul dintre principalele
instrumente necesare implementãrii proiectelor ºi
strategiilor energetice ale
actualei administraþii locale a
oraºului Avrig (cuprinse în
Programul "Energie Localã").
La eveniment au luat parte dr.
Wilhelm Kappel - secretar
general, directorul Institutului
Naþional de Cercetare ºi Dezvoltare în Inginerie Electricã
ICPE-CA (România), Shengjie
Chen - preºedinte Hongyun
(Beijing) Fund Management Co
Ltd (China) ºi Arnold Gunter
Klingeis, primarul oraºului
Avrig (România).

În Parcul ªtiiþific ºi Tehnologic "International Green
Innovation Park" vor fi organizate ºi desfãºurate activitãþi de
învãþãmânt, cercetare, transfer
tehnologic al rezultatelor
cercetãrii ºi valorificare a
rezultatelor cercetãrii prin
diverse activitãþi economice.
Se sperã cã înfiinþarea ºi
funcþionarea parcului va aduce
o serie de beneficii regiunii ºi
implicit oraºului Avrig, prin
sprijinirea mediilor academic ºi
economic, contribuþia la
crearea de noi locuri de muncã
ºi creºterea confortului social.
Sediul central al societãþii ce
va administra parcul va fi la
Bucureºti, în cadrul ICPE-CA,
iar punctul principal de lucru va
fi pe teritoriul oraºului Avrig, în
cadrul Incubatorului de Afaceri
de la Mârºa, considerându-se
cã, într-o primã etapã, aceastã
locaþie poate oferi condiþiile
optime de desfãºurare a
activitãþii de management a
obiectivului, precum ºi pentru

iniþierea activitãþilor de incubare tehnologicã.
Înfiinþarea unui incubator de
afaceri, a unui showroom, a
unui parc industrial ºi a unui
parc destinat inovaþiilor, toate
acestea axate în principal pe
domeniul energiei "verzi",
prietenoase cu mediul, constituie alte instrumente avute
în vedere de conducerea
administrativã a oraºului
Avrig, pentru implementarea
cu succes a diverselor proiecte ºi strategii energetice
locale.
Practic, odatã cu înfiinþarea
acestui parc, se intenþioneazã
ca în zona Avrigului sã fie
create toate condiþiile pentru
construirea unei fabrici de
panouri solare (pentru producerea de energie termicã) ºi
fotovoltaice (pentru producerea de energie electricã), a
unei fabrici de LED-uri,
precum ºi pentru dezvoltarea
mai multor ramuri ale agriculturii (utilizarea terenului

Toamnã cu "aromã" de
baroc, la Avrig

Cum s-a întâmplat mereu în ultimii ani, jumãtatea
toamnei a adus la fosta Reºedinþã de varã a baronului
Samuel von Brukenthal (fost guvernator al Transilvaniei),
o nouã parte a poveºtii Festivalului "T
oamnã barocã la
"Toamnã
Avrig". Sâmbãtã, 5 octombrie, avrigeni, diverºi invitaþi
din alte oraºe ale þãrii, dar ºi destul de mulþi oaspeþi din
strãinãtate au dorit sã petreacã o zi într-o lume a
conteselor ºi conþilor
conþilor,, a baronilor ºi baroneselor
baroneselor,, într-un
cadru unic în România, în compania muzicii baroce, artei
plastice, a numeroase alte activitãþi culturale ºi de
agrement.
Pentru marea majoritate a
participanþilor, aceastã ediþie a
festivalului (cea de-a cincea) a
fost o nouã reuºitã, manifestarea oferind fiecãruia, copil
sau adult, posibilitatea de a se
simþi bine, de a se detaºa complet de grijile vieþii cotidiene.
Festivalul din acest an a
debutat în jurul orei 11, când, pe
aleea principalã a frumosului
complex baroc, artiºti hand
made localnici ºi-au deschis
pavilioanele unde vizitatorii au

putut admira sau de unde s-au
putut achiziþiona diverse
obiecte decorative, obiecte
vestimentare, mici bijuterii etc.
În cadrul acestei secþiuni a
funcþionat ºi un mic atelier de
creaþie pentru cei mai mici
vizitatori.

Dezbatere
"Identitate prin
culturã"
În continuarea programului

manifestãrii, sala de festivitãþi
a Orangeriei Palatului Brukenthal Avrig a gãzduit, la orele
amiezii, dezbaterea publicã
"Identitate prin culturã" (partea
a doua), organizatã în cadrul
proiectului "CultTour - Patrimoniul cultural ca punct de
interes major în dezvoltarea
turismului sustenabil”, finanþat
de Uniunea Europeanã în
cadrul Programului Transnaþional de Cooperare Sud-Estul
Europei, proiect al cãrui lider
este oraºul Avrig.
Dezbaterea, la care au
participat mai mulþi cetãþeni ai
Avrigului, reprezentanþii unor
organisme neguvernamentale,
angajaþi ai Primãriei Avrig
implicaþi în proiect, responsabili ai unor autoritãþi judeþene
ºi naþionale, diverºi alþi invitaþi,
a oferit celor prezenþi posibilitatea de a afla ultimele
detalii despre derularea
proiectului, planuri, strategii,
intenþii ºi rezultate concrete ale
implementãrii acestuia, în
special în ceea ce priveºte
fosta Reºedinþã de varã a
baronului Samuel von Brukenthal din Avrig, unul din
siturile pilot "CultTour".
Reprezentanþii Primãriei
Avrig au prezentat realizãrile ºi
principalele concluzii derivate
din calitatea sa de lider al
proiectului transnaþional
"CultTour", dedicat valorizãrii
siturilor culturale ºi peisagistice din Europa.

pentru un ciclu complet,
cultivarea cerealelor- asigurarea hranei pentru porci,
prelucrarea cãrnii, utilizarea

de`eurilor pentru producþia de
energie regenerabilã /bio –
gaz). Toate cele trei dintre
aceste proiecte sunt legate de

Au început
reþelele de

De câteva zile, au început
lucrãrile de execuþie pentru
"Extinderea `i reabilitarea
re\elelor de alimentare cu apã `i
canalizare din localitã\ile Avrig `i
Mâr`a", o investiþie mult
aºteptat[ de avrigeni. Primul
front de lucru al societãþii
executante a fost deschis pe
strada Libertãþii din Avrig,
aproximativ jumãtate din acest
tronson fiind deja "acoperit".
Primarul oraºului Avrig, Arnold
Gunter Klingeis, ne-a informat
cã, în cursul acestui an, constructorii vor efectua lucrãri ºi pe
strãzile Horea ºi Cloºca, ritmul
ºi cantitatea acestora depinzând
de condiþiile meteorologice ce
vor fi înregistrate.
Totuºi, se pare cã cea mai
mare parte a lucrãrilor cuprinse
în acest obiectiv de investiþii va
fi efectuatã în cursul anului viitor,
când vor fi "atacate" ºi alte strãzi
din Avrig, dar ºi strãzile din
localitatea Mârºa.
Valoarea totalã a contractului
de extindere `i reabilitare a
re\elelor de alimentare cu apã
potabilã ºi canalizare a apelor
menajere este de 10.825.730,83
lei fãrã TVA iar firma desemnatã
câºtigãtoare este S.C. CONSTRUC|II S.A. Sibiu. Conform
contractului, lucrãrile vor fi
executate timp de 20 de luni.
Reteaua de distribu\ie a
ora`ului Avrig a fost datã în
func\iune începând cu anul 1975,
existând pierderi de apã ce se
datoreazã vechimii conductelor
( c o n t i n u a r e `i stãrii avansate de degradare
în pagina 4) a acestora. Pentru re\elele de

politica de inovare a IGIP `i
reprezintã un punct de plecare
puternic al rela\iilor bilaterale
dintre România `i China.

lucrãrile la
apã ºi canalizare

distribu\ie se înregistreazã un
numãr mare de interven\ii ceea ce
ridicã costul exploatãrii sistemului de alimentare cu apã. În
localitatea Mâr`a re\eaua de
distribu\ie a fost proiectatã `i
executatã pentru o industrializare
masivã a zonei, cu diametre mari
ale re\elei. Industrializarea preconizatã nu a mai avut loc iar
re\eaua de distribu\ie a func\ionat
problematic din aceastã cauzã,
diametrele conductelor fiind prea
mari pentru consumul localitã\ii,
fapt care duce la depuneri `i
degradãri continue ale acestora,
precum `i a calitã\ii apei.
Îmbunãtã\irea calitã\ii apei
furnizate popula\iei din localitã\ile
Avrig `i Mâr`a se va realiza prin
reabilitarea a aproape 8 km de
conducte de alimentare cu apã în
localitatea Avrig ºi circa 3,8 km
în localitatea Mâr`a.
Contractul de lucrãri pentru
"Extinderea `i reabilitarea
re\elelor de alimentare cu apã `i

canalizare din localitã\ile Avrig `i
Mâr`a”, alãturi de cel pentru
”Sta\ie de epurare ape uzate
menajere pentru localitã\ile Avrig
`i Mâr`a precum `i reabilitare
mecanicã `i electricã a captãrii
Avrig”, au fost semnate de
directorul general al SC ApãCanal SA Sibiu (operatorul
regional pentru apã ºi canalizare), ing. Mircea Niculescu ºi
reprezentanþii societãþilor ce au
câºtigat licitaþiile de execuþie, în
data de 18 iulie 2013, la Primãria
oraºului Avrig, în prezenþa pimarului Arnold Gunter Klingeis, a
preºedintelui Asociaþiei de
Dezvoltare Intercomunitarã
"Asociaþia de Apã Sibiu", Klaus
Werner Iohannis ºi a mai multor
consilieri locali avrigeni. Lucrãrile
fac parte din Proiectul „Extinderea ºi reabilitarea infrastructurii
de apã ºi apã uzatã în judeþele
Sibiu ºi Braºov, cofinanþat din
Fondul de Coeziune prin POS
Mediu.

rosu galben albastru negru

S-a semnat contractul pentru înfiinþarea
"International Green Innovation Park"
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Alimente pentru persoanele defavorizate
La Primãria oraºului Avrig (Serviciul
Public pentru Asistenþã Socialã Avrig) a
început distribuirea ajutoarelor
alimentare de la Uniunea Europeanã,
primite prin Planul European de Ajutoare
Alimentare în beneficiul Persoanelor
Defavorizate (PEAD).
În aceastã etapã se distribuie
persoanelor beneficiare fãina albã ºi
uleiul de floarea soarelui.
Alimentele sunt distribuite de la
depozitul special constituit în clãdirea
halei de brânzeturi, lapte ºi carne din

Piaþa Agroalimentarã a oraºului, pe baza
buletinului de identitate, în zilele de luni,
marþi ºi joi, între orele 8- 11 ºi 13- 16.
Anul acesta vor fi distrbuite 9 produse
alimentare. Astfel, fiecare beneficiar va
primi fãinã albã- 18 kg, mãlai- 9 kg, paste
fãinoase- 0,500 kg (o pungã), ulei- 6 litri,
ro`ii în suc propriu- 0,800 kg (o cutie),
zacuscã- 0,800 kg (2 borcane),
conservã porc- 1,200 kg (4 conserve),
miere- 0,250 kg (un borcan) `i zahãr3kg.
Beneficiazã de aceste ajutoare

alimentare familiile ºi persoanele singure
care au stabilit, prin dispoziþia scrisã a
primarului, dreptul la un venit minim
garantat acordat în baza Legii nr. 416/
2001, ºomerii care beneficiazã de
indemnizaþia de ºomaj acordatã potrivit
prevederilor Legii nr. 76/2002, ºomerii
care nu beneficiazã de indemnizaþie,
pensionarii sistemului public de pensii ale
cãror drepturi, obþinute din pensie sau,
dupã caz, din pensii cumulate, se aflã
sub 400 lei/lunã, persoanele cu
handicap grav ºi accentuat, adulþi ºi

copii, neinstituþionaliza\i, persoane care
beneficiazã de alte drepturi (invalizi,
veterani, vãduve de rãzboi, persecutaþi
politic, revoluþionari) ale cãror venituri
cumulate, obþinute exclusiv din aceste
legi, se aflã sub 400 lei/lunã.
Listele cu persoanele ce beneficiazã
de aceste alimente au fost întocmite de
cãtre instituþiile cu atribuþii legale în acest
sens, respectiv, Casa Judeteanã de
Pensii Sibiu, Agenþia Judeþeanã de
Ocupare a Forþei de Muncã Sibiu,
Direcþia Generalã de Asistenþã Socialã

ºi Protecþia Copilului Sibiu, precum ºi de
Primãria Avrig (pentru beneficiarii
venitului minim garantat).
Ajutoarele alimentare provin din
stocurile de intervenþie comunitare,
destinate celor mai defavorizate
categorii de persoane din România prin
Programul de mãsuri ºi acþiuni privind
implementarea PEAD 2013.
Distribuirea celorlalte alimente incluse
în campania din acest sezon va începe
imediat ce acestea vor ajunge de la
depozitul din Sibiu.

Marºul bicicliºtilor pe Valea Avrigului
Participanþii, bicicliºti amatori de toate
vârstele ºi din toate categoriile socioprofesionale, s-au întâlnit în jurul orei 11
în Piaþa "Gheorghe Lazãr" din centrul
Avrigului ºi dupã ce au discutat câteva
chestiuni organizatorice, au plecat în
coloanã spre Cabana "Ghiocelul" din
Zona Turisticã Valea Avrigului.
Cei mai mulþi dintre bicicliºtii participanþi
au format coloana încã de la locul oficial
de plecare, dar numãrul persoanelor din
pluton s-a mãrit ºi cu câþiva amatori ce
s-au alãturat în zona cartierului de
locuinþe STICLA..
Cei ce au dorit sã parcurgã drumul de
întoarcere în grup, au plecat de la
Cabana "Ghiocelul" în jurul orei 15.
Aºa cum au intenþionat organizatorii
încã de la începutul demersurilor, acþiunea
a avut forma unei plimbãri de plãcere,
prilej numai bun pentru participanþi sã
admire frumuseþea zonei, sã cunoascã
locul sau sã se bucure de puþinã miºcare
în compania prietenilor ºi colegilor de

"pluton" .
Pimbarea cu bicicleta pe Valea Avrigului
a avut ºi un scop practic, organizatorii
dorind ca astfel sã susþinã demersurile
fãcute în vederea realizãrii unor piste de
biciclete în zona turisticã a Avrigului.
"Ne place Valea Avrigului" de pe
BICICLETÃ" a fost organizatã de
Asociaþia "Prietenii Avrigului", Centrul de
Informare Turisticã Avrig, Biblioteca
Orãºeneascã Avrig, alãturi de ªtefan
Mereº & compania, ca urmare a unei
dezbateri despre necesitatea iniþierii ºi
susþinerii unor activitãþi sportive de masã,
purtatã de avrigeni online, pe o cunoscutã
reþea de socializare.
Surse din partea organizatorilor
marºului ne-au informat cã, dacã vremea
va fi favorabilã, în aceastã toamnã va mai
fi organizatã o acþiune similarã. Anul viitor
va fi însã unul bogat în asemenea
evenimente, astfel cã iubitorii miºcãrii în
aer liber au cu adevãrat motive de
bucurie.

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 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 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.

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

Regulament pentru taxa
Biserica "Sfântul Nicolae" din
specialã de salubrizare, la Avrig Gl]mboaca, gata de resfinþire

Ca urmare a instituirii taxei
speciale de salubrizare pentru
serviciul prestat populaþiei din
oraºul Avrig ºi localitãþile
aparþinãtoare, recent, cu prilejul
ultimei ºedinþe ordinare, Consiliul
Local Avrig a adoptat Hotãrârea
nr. 116/2013, prin care a aprobat
Regulamentul de aplicare ºi
administrare a respectivei
obligaþii financiare cãtre bugetul
local.
Adoptarea acestui regulament
a devenit necesarã pentru a
reglementa modalitãþile de
stabilire ºi încasare a taxei,
precum ºi categoriile care pot

beneficia de scutire sau reducere
de la plata acesteia. Taxa
specialã de salubrizare este
încasatã de Serviciul Impozite ºi
Taxe din cadrul Primãriei oraºului
Avrig.
Calculul taxei speciale de
salubrizare pentru persoane fizice
se face în baza unei declaraþii a
proprietarului fiecãrei locuinþe, din
care sã rezulte numãrul de
persoane ce locuiesc la adresa
locuinþei. În cazul nedepunerii
acestei declaraþii, obligaþia de
platã privind aceastã taxã se va
stabili din oficiu ºi va fi emisã
decizie de impunere.

Prin regulamentul recent
adoptat s-a stabilit ºi cã Taxa
specialã de salubrizare se
plãteºte lunar, pânã la data de
25, pentru luna precedentã.
Taxa specialã de salubrizare
constituie venit la bugetul local al
oraºului, este fundamentatã pe
necesitatea asigurãrii curãþeniei
pe teritoriul administrativ ºi se
utilizeazã pentru acoperirea
cheltuielilor efectuate în scopul
asigurãrii funcþionãrii serviciului
de salubrizare.
Toþi cetãþenii ce au domiciliul
sau reºedinþa în oraºul Avrig
sunt obligaþi la plata acestei taxe.

Supusã în ultimele luni unui
amplu proces de renovare ºi
modernizare, Biserica Ortodoxã "Sfântul Nicolae" din satul
Glâmboaca este gata pentru a
primi, din nou, binecuvântarea
Mitropolitului Ardealului. Slujba
de resfinþire a lãcaºului de cult
este programatã pentru ziua
de duminicã, 3 noiembrie,
acesta fiind evenimentul anului
pentru micuþa comunitate de pe
malul drept al râului Olt.
"Vom încununa astfel efortul

comunitãþii noastre de a
reînnoi din temelie vechiul
lãcaº de cult, acesta fiind
pregãtit ºi împodobit pentru a
primi
binecuvântarea
Înaltpreasfinþitului Pãrinte
Laurenþiu Streza, ahiepiscopul
Sibiului ºi mitropolitul Ardealului.
ªi pentru cã este un eveniment
de suflet al satului Glâmboaca,
m-aº bucura ca printre
participanþi sã fie cât mai mulþi
dintre fiii satului, dintre cei ce
îºi au rãdãcinile aici dar care

acum sunt plecaþi prin þarã sau
prin lumea largã.", ne-a informat
preotul paroh Constantin Avram.
Slujba de resfinþire a bisericii
din Glâmboaca va începe la
ora 8,30, programul religios
continuând cu Sfânta Liturghie.
Fiii satului ce doresc sã
participe la festivitate sau
cei ce doresc sã afle
detalii suplimentare, sunt
rugaþi sã trimitã mesaj
l a a d r e s a d e email:
parohia.glamboaca@gmail.com.

rosu galben albastru negru

Aproximativ 50 de iubitori ai mersului cu
b i c i c l e t a º i d r u m e þ i i l o r î n n a t u r ã d i n A vrig ºi
împrejurimi au participat duminicã, 29
septembrie, la primul marº al bicicliºtilor "Ne
place V
Vaa l e a A v r i g u l u i d e p e B I C I C L E T Ã " .
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A VI-a ediþie a festivalului produselor
ºi tradiþiilor din Þara Oltului

Dupã ce marea parte a
participanþilor expozanþi ºi-au
amenajat standurile, reprezentanþii GAL "Þara Oltului" au
anunþat startul acestei ediþii a
festivalului, primul punct din
program fiind slujba de binecuvântare a recoltei ºi a
producãtorilor, oficiatã de
protopopul de Avrig, pr. Vasile
Gafton ºi pr. Ovidiu Vili Stroe.
Imediat dupã acest moment,
juriul special al festivalului a
"împânzit" zona, a evaluat
fiecare stand ºi producãtor,
pentru a alege câºtigãtorul
ediþiei.
În paralel, pe scena special
amenajatã s-au derulat momentele artistice pregãtite pentru
acest festival, cu participanþi din
Avrig, Mârºa, Titeºti, Turnu
Roºu ºi Arpaºu de Jos.
Aproape de finalul manifestãrii, dupã ce au testat sau
doar au admirat oferta fiecãrei
localitãþi participante, membrii
juriului au decis cã premiul întâi
al acestei ediþii a Festivalului
"Produse ºi Tradiþii în Þara
Oltului" s[ fie atribuit comunei
Porumbacu de Jos, reprezentatã foarte puternic de mai
mulþi participanþi din Porumbacu
de Sus. (Este pentru a patra
oarã când echipa acestei
comune câºtigã primul loc al
festivalului!)

În loc de încheiere, reproduc
un fragment din opinia exprimatã
de Andreea, o bucureºteancã ce
s-a abãtut câteva minute din
drumul sãu pentru a lua pulsul
manifestãrii:"M-a impresionat
ceea ce am vãzut ºi gustat aici.
Mi-am cumpãrat hencleº, gem
de prune, compot de pere,
brânzã de caprã, miere de
albine, mere ºi zacuscã, am bãut
puþin sirop de soc ºi am luat <<la
pachet>> þuicã de prunã, am
mâncat puþin bulz cu brânzã de
burduf, iar prietenul meu ºi-a
cumpãrat o porþie de tocãniþã de
berbecuþ cu mãmãliguþã. Totul a
fost foarte gustos ºi sunt sigurã
cã ºi cele luate pentru acasã
sunt la fel. Mi-au plãcut, de asemenea, expoziþia de artã
popularã din zonã, costumele
populare, tablourile ºi icoanele,
precum ºi obiectele de sticlãrie
artisticã sau îmbrãcãmintea
croºetatã manual ºi micile
obiecte decorative expuse. Cred
cã acest târg a concentrat destul
de bine, oferta agro-turisticã,
culinarã ºi meºteºugãreascã a
zonei ºi sunt sigurã cã aveþi
multe de oferit. Felicitãri
organizatorilor ºi, pentru cã am
aflat cã acest eveniment este
unul anual, vã promit cã o sã mai
vin ºi la ediþiile viitoare."
Festivalul „Produse ºi Tradiþii
în Þara Oltului” a fost organizat

de Asociaþia Grupul de Acþiune
Localã „Þara Oltului”, Primãria ºi
Consiliul Local Avrig, cu sprijinul
unor sponsori ºi colaboratori.
Organizatorii ºi-au propus ca
aceastã acþiune sã fie un bun
prilej de a promova produsele
zonei, de a lega noi contacte, de
a consolida relaþiile dintre
localitãþile Þãrii Oltului. Astfel,
împreunã cu producãtorii ºi
factorii responsabili, se doreºte
gãsirea modalitãþii optime ca tot
ceea ce poartã sau va purta
eticheta <<Produs în Þara
Oltului>> sã devinã produs
competitiv pe orice piaþã
valoroasã.

La Avrig se va construi o fabricã de jucãrii
Una dintre cele mai mari
companii mondiale producãtoare
de jucãrii din materiale ecologice,
prietenoase cu mediul, Hape
Toys (Hape Holding AG), îºi va
construi, în perioada urmãtoare,
o fabricã la Avrig. Construcþia
FABRICII HAPE SRL va începe
în primãvara anului viitor, pe un
teren situat la ieºirea din Avrig,
înspre Poiana Neamþului iar
primele jucãrii ale companiei
produse la Avrig vor fi scoase pe
poarta fabricii la jumãtatea anului
2015 (luna iulie).

Noua fabricã (întinsã pe
aproximativ 65.000 mp) va fi
împãr\itã în patru unitã\i de
produc\ie distincte: douã pentru
produse realizate din lemn, una
pentru produsele cusute (croitorie) `i una pentru produse obþinute prin turnare sau injectare
(plastic).
Începând cu anii 90 ai secolului
trecut, fabrica Hape din Germania
ºi-a extins produc\ia ºi a deschis
câteva reprezentanþe în mai
multe þãri ale lumii. Fabrica de la
Avrig va fi a treia construitã în

afara Germaniei. Aici vor lucra,
pentru început, aproximativ 300
de persoane din Avrig ºi
împrejurimi, numãrul angajaþilor
putând creºte pânã la 1000.
Respectând strategia ºi
ambiþiile actualei administraþii
locale avrigene pentru domeniul
energiei verzi, reprezentanþii
companiei intenþioneazã ca, în
viitor, sã se orienteze ºi spre
producþia de energie din surse
regenerabile, valorificând astfel
deºeurile rezultate în urma
producþiei principale, ca materie

primã pentru o centralã pe bazã
de biomasã.
Sosirea acestui investitor
important va aduce beneficii ºi în
domeniul educaþional ºi
profesional. Hape intenþioneazã
ca, în colaborare cu instituþiile de
învãþãmânt din zonã, sã
înfiinþeze douã cursuri sau
module de calificare în meseriile
de tâmplar ºi croitor. Unul dintre
acestea se va adresa tinerilor cu
vârsta cuprinsã între 16 ºi 19 ani
iar altul va viza formarea `i
reconversia profesionalã a

adul\ilor.
O altã chestiune importantã ºi
interesantã este oferirea
posibilitãþii ca, în urma unei
selecþii, mai multe persoane
interesate sã participe pentru un
an de zile la un stagiu de
pregãtire la Hape International
din China. Fiecare cursant va
avea apoi prioritate pentru a
ocupa un loc de muncã în cadrul
fabricii din România.
Primarul oraºului Avrig, Arnold
Gunter Klingeis, ne-a informat
cã, pentru început, biroul

companiei Hape va fi situat în
cadrul Incubatorului de Afaceri
de la Mârºa, înfiin\at tocmai în
ideea de a g[zdui companii ce
pot contribui la implementarea
programului "Energie Localã", al
administra\iei avrigene. De
asemenea, am mai aflat cã
reprezentanþii companiei au
demarat deja o etapã preliminarã de recrutare a viitorilor
angajaþi ai fabricii, persoanele
interesate putând sã se adreseze Primãriei oraºului Avrig
pentru detalii suplimentare.

Informaþii utile pentru pensionari
Casa Judeþeanã de Pensii Sibiu
reaminteºte beneficiarilor sãi cã prin
dispoziþiile O.U.G. nr. 17/2012
privind stabilirea unor mãsuri de
restituire a unor contribuþii de
asigurãri sociale de sãnãtate,
Guvernul a reglementat restituirea

eºalonatã a sumelor reþinute de la
data de 1 ianuarie 2011 pânã la
data de 30 aprilie 2012.
Pentru sumele reþinute în perioada ianuarie – martie 2011, restituirea s-a realizat în tranºe egale
în perioada iunie – august 2012.

Pentru sumele reþinute în
perioada aprilie 2011 – aprilie
2012, restituirea s-a realizat
conform graficului prevãzut în
Hotãrârea de Guvern nr. 850/
2012, în perioada septembrie 2012
– septembrie 2013.

În concluzie, ultima lunã de
achitare a acestor drepturi a fost
luna septembrie 2013. Începând cu
drepturile cuvenite lunii octombrie
2013, pe taloanele de pensie nu
vor mai apãrea sume de restituit,
sume care au fost evidenþiate

distinct la rubrica „drepturi restante
pentru perioade anterioare –
CASS: restituit”.
Facem aceste precizãri pentru a
preveni o eventualã interpretare
eronatã, în sensul cã pensiile au fost
diminuate. Pensiile îºi pãstreazã

acelaºi cuantum, corespunzãtor
punctajului mediu anual ºi valorii
punctului de pensie în vigoare la
aceastã datã, elemente înscrise pe
talonul de pensie.
Director executiv
executiv,,
Dorel Aldea

Anunþ important
Comitetul Judeþean de Iniþiativã pentru constituirea Camerei pentru
Agriculturã, Industrie Alimentarã, Pisciculturã, Silviculturã ºi Dezvoltare
Ruralã (CAIAPSDR) a Judeþului Sibiu, întrunit în data de 11.10.2013,
a fixat ca datã a desfãºurãrii alegerilor pentru Colegiul Judeþean ziua
de 15.12.2013.
Conform prevederilor Legii nr. 283/2010 privind Camerele pentru
Agriculturã, Industrie Alimentarã, Pisciculturã, Silviculturã ºi Dezvoltare
Ruralã, dreptul de vot este conferit tuturor membrilor camerelor
agricole judeþene. În acest sens, pânã la data de 01.11.2013, se
primesc cererile de adeziune, la sediul CAIAPSDR, din strada
General Magheru nr. 14, camera M002 (în clãdirea Consiliului
Judeþean).
Membri ai camerelor agricole pot fi:

a) membri individuali: fermieri, persoane fizice sau juridice care
desfãºoarã activitãþi în agriculturã, industrie alimentarã, pisciculturã,
silviculturã, indiferent de domeniul de activitate, cu domiciliul/sediul
în judeþul respectiv;
b) membri colectivi: asociaþiile profesionale din domeniul agricol,
forestier ºi conexe înregistrate la nivel judeþean, precum ºi grupuri
de producãtori legal constituite, patronate din domeniul agricol,
forestier ºi conexe reprezentate în teritoriu; sindicate din domeniul
agricol, forestier ºi conexe reprezentate în teritoriu; cooperative
agricole, ocoale silvice care administreazã/asigurã servicii silvice
pentru fondul forestier, altul decât proprietatea publicã a statului;
colegiul medicilor veterinari; instituþii de învãþãmânt ºi/sau cercetare
agricolã.

Florin Orlãþan,
preºedintele Comitetului Judeþean de Iniþiativã
Contact: Florin Orlãþan, 0748.229407

infoavrig@gmail.com
infoavrig@gmail.com
Editor: Dan FR}NCU
Ziar fondat de Prim[ria `i
Consiliul Local Avrig
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Duminicã, 20 octombrie, în parcarea situatã la intrarea în oraºul A vrig, lângã Complexul "Popasul A vrigului", s-a desfãºurat ediþia a VI-a a
Festivalului "Produse ºi Tradiþii în Þara Oltului". Chiar dacã participarea nu a fost la fel de numeroasã ca la ediþiile anterioare, cei interesaþi au
avut ocazia de a-ºi achiziþiona diverse produse agricole, fructe ºi legume, conserve, preparate de carne, bãuturi, prãjituri, brânzã sau diverse
alte produse lactate, toate aceste produse cu ingrediente naturale, dupã reþete moºtenite din strãbuni. De asemenea, târgul a avut ºi standuri la
care vizitatorii au putut admira produse de artã tradiþionalã localã, s-au întâlnit cu diverºi creatori populari sau colecþionari sau au putut afla
oferta unor producãtori ori prestatori de servicii din diverse domenii. Cum era ºi normal, din programul târgului de produse ºi tradiþii din acest
an nu a lipsit spectacolul folcloric, realizat prin contribuþia unor grupuri, ansambluri ºi soliºti din mai multe localitãþi ale zonei.

Toamnã cu "aromã" de baroc, la Avrig

(continuare din pagina 1) picturã (cu lucrãri realizate de mai mulþi
pictori, inspirate de licoarea bahicã), cu
o degustare de vinuri cunoscute
Demonstraþii,
româneºti.
Câþiva cai ºi jochei de la Herghelia
spectacole, expoziþii
Matieº din Zona Turisticã "Valea
de artã...
Avrigului" au oferit, din nou, un frumos
spectacol în grãdina complexului.
Una din grãdinile Palatului a gãzduit Publicul prezent a admirat frumoasele
o altã activitate inclusã în programul sãrituri peste obstacole realizate de
"Toamnã barocã la Avrig"- 2013. nobilele animale, a admirat numerele de
Specialiºtii ºi câinii deosebiþi de la Centrul dresurã etc. Sesiunea de plimbãri cãlare,
Chinologic Sibiu au oferit spectatorilor o oferitã gratuit fiecãrui doritor, a încheiat
interesantã demonstraþie de inteligenþã, aceastã parte a spectacolului.
Dupã acest moment, programul
curaj, afecþiune ºi îndemânare,
exerciþiile ºi situaþiile problemã la care au festivalului a continuat în sala de festivitãþi
fost supuse fiind trecute cu brio de toate a Orangeriei, cu câteva momente
echipele om- câine prezente. ªi artistice pentru iubitorii dansului ºi
aplauzele spectatorilor au fost la muzicii.
Mai întâi, grupe de copii ale
înãlþime, semn cã, acest gen de
spectacol-demonstraþie, prezent pentru cunoscutei ºcoli sibiene "Forever Dance"
a doua oarã în cadrul festivalului de la au evoluat în faþa spectatorilor, fãcând
Avrig, are mare prizã la publicul de toate astfel, încã o datã, dovada talentului lor
vârstele. La final, doritorii s-au putut în ceea ce priveºte câteva din cele mai
fotografia cu câinii ºi au putut afla cunoscute stiluri de dans de societate.
informaþii interesante despre aceºtia de Apoi, scena special pregãtitã a fost
ocupatã de ansamblul baroc "Flauto
la instructori.
Arta plasticã ºi-a gãsit ºi la aceastã Dolce", prezent pentru a treia oarã la
ediþie locul binemeritat în program, prin festivalul de la Avrig. Recitalul acestui
ansamblu a cuprins mai multe piese ale
douã vernisaje.
Mai întâi, a fost supusã atenþiei celor unor autori români sau strãini, din epoca
prezenþi expoziþia de acuarele a barocã.
Nici de la aceastã ediþie, din programul
localnicei Lia Tomuº, ce a surprins prin
sensibilitatea deosebitã identificatã în festivalului nu a lipsit recitalul corului
toate lucrãrile expuse. Tablourile vor "Camerrata Vocalis", condus de prof.
mai putea fi admirate câteva sãptãmâni Mihaela Lepindea, localnicii din cor fiind
rãsplãtiþi cu aplauze calde de localnicii
în restaurantul palatului.
Imediat dupã acest moment, sala de ºi oaspeþii acestora din public.
Un alt moment deosebit din program
festivitãþi a Orangeriei a gãzduit
vernisajul Salonului Naþional de Artã a fost concertul de pian la patru mâini
Plasticã "Arts & Wine", o interesantã susþinut de soliºtii Corina Rãducanu ºi
combinaþie a unei veritabile expoziþii de Eugen Dumitrescu. Acesta a fost primul

concert de pian susþinut vreodatã la
Avrig iar evoluþia ºi programul celor doi
protagoniºti, participanþi ºi la recent
încheiata ediþie a Festivalului "George
Enescu", au fãcut ca publicul sã
aplaude, de mai multe ori în picioare,
secunde în ºir.
Lãsarea serii i-a adus la Palatul
Brukenthal Avrig ºi pe sibienii de la
"Crispus", c[rora le place la nebunie
"jocul" cu focul. Spectacolul oferit de
aceºtia a fost, cum era de aºteptat,
deosebit de interesant ºi apreciat de
public.

Balul de încheiere
Balul la Palat, acþiune la care þinuta
stil baroc a fost obligatorie, a fost ºi anul
acesta, ultimul punct din program la
festivalul "Toamnã barocã la Avrig".
Balul a debutat cu recitalul
extraordinar susþinut de pianistul ºi
solistul vocal Nony Borsan. Seara de
dans a fost inauguratã de câþiva dintre
membrii Ansamblului Folcloric "Purtata
Avrigului", ce au demonstrat tuturor cã
sunt la fel de talentaþi ºi la menuet precum
la hore sau sârbe. Apoi, la dans au ieºit,
rând pe rând, aproape toþi cei prezenþi,
fiecare dupã cum s-a priceput, distracþia
continuând pânã târziu în noapte.
Festivalul "Toamnã barocã la Avrig"
a fost organizat de Consiliul Local ºi
Primãria oraºului Avrig, Biblioteca
Orãºeneascã Avrig, Centrul de
Informare Turisticã Avrig, Consiliul
Judeþean Sibiu, în parteneriat cu
Fundaþia Samuel von Brukenthal ºi
Asociaþia "Prietenii Avrigului".

Dezbateri despre managementul siturilor Natura 2000 din
zona de sud a judeþului
În zilele de 26 ºi 27 septembrie, Orangeria fostei Reºedinþe
de varã a baronului Samuel von
Brukenthal (Preventoriul) din
oraºul Avrig a gãzduit douã
acþiuni (un grup de lucru ºi un
seminar) axate pe diferite
aspecte privind turismul durabil
ºi importan\a conservãrii
habitatelor `i speciilor de interes
comunitar din zona siturilor
Natura 2000 "Mun\ii Fãgãra`" `i
"Piemontul Fãgãra`".
Activitãþile au fost organizate
în
cadrul
proiectului
„Managementul integrat al
siturilor Natura 2000 Mun\ii
Fãgãra` `i Piemontul Fãgãra`”,
finan\at
prin
programul
Opera\ional Sectorial ”Mediu”
2007 – 2013.
"Grupul de lucru organizat joi

a fãcut parte din seria de întâlniri
judeþene organizate pentru
diverse dezbateri despre dezvoltarea durabilã, la care au fost
prezenþi reprezentanþi ai
administraþiilor locale, pentru
fiecare judeþ unde se întind cele
douã situri Natura 2000 (Argeº,
Braºov, Sibiu ºi Vîlcea),
conducãtori ai unor agenþi
economici din zonã ce
desfãºoarã diferite activitãþi în
domeniul turismului, diverºi alþi
invitaþi.
Atât cu acest prilej, cât ºi în
perioada urmãtoare, noi, în
calitate de organism ce elaboreazã planul de management
integrat pentru cele douã situri,
ne-am oferit disponibilitatea de a
le pune la dispoziþie informaþiile
necesare, de a le face vizite în

UAT-uri pentru a strânge mai
uºor informaþiile necesare ºi
pentru a le prelucra.
Vineri a avut loc un seminar
în cadrul cãruia am dorit sã
diseminãm anumite informaþii
referitoare la activitatea de
administrare a celor douã situri
Natura 2000, am prezentat
detaliat scopul, obiectivele ºi
rezultatele proiectului pe care
îl implementãm la ora actualã
prin Programul POSDRU
Mediu, precum ºi anumite
aspecte ce þin de planul de
management ce urmeazã a se
realiza aceste situri.", ne-a
declarat
expertul
în
biodiversitate Mihai Petrescu,
reprezentantul Asociaþiei Munþii
Fãgãraº, organizatoarea celor
douã acþiuni.

Cele douã situri Natura
2000, "Piemontul Fãgãraº" ºi
"Munþii Fãgãraº" se întind pe
suprafe\ele a 27 de unitã\i
administrativ- teritoriale (UATuri) din judeþele Sibiu (Turnu
Ro`u,
Racovi\a,
Avrig,
Porumbacu de Jos, Câr\i`oara,
Arpa`u de Jos) Braºov (Victoria, Ucea, Vi`tea, Sâmbãta de
Sus, Drãgu`, Lisa, Recea,
Hârseni, ~inca, ~inca Nouã,
Zãrne`ti), Argeº (Rucãr, Valea
Mare
Pravã\,
Lere`ti,
Nuc`oara, Arefu, Brãdule\,
Salatrucu) ºi Vîlcea (Peri`ani,
Boi`oara, Câineni). În total,
suprafaþa ocupatã de cele douã
situri este de 243.627,27 ha.
Situl "Munþii Fãgãraº" este al
doilea ca suprafaþã din
România, dupã Delta Dunãrii.

Pentru producãtorii avrigeni
Asociaþia "Prietenii Avrigului"
(APA), un organism al societãþii
civile, a demarat recent un
proiect prin care intenþioneazã sã
creeze un magazin virtual de
produse tradiþionale, prin intermediul cãruia adev[raþii
producãtori tradiþionali sã îºi
valorifice produsele realizate
acasã. Astfel, zacusca, dulceaþa,
murãturile, pâinea de casã,
prãjiturile, cozonacul, fructele ºi
legumele de grãdinã, ouãle de
gãinã crescute la curte, laptele de
bivoliþã ºi untul de oaie, slãnina,
cârnaþul, cartaboºul ºi pateul de
casã, covoarele þesute, ºerveþelele ºi feþele de masã, bijuteriile
hand-made ºi tablourile pictate,
îºi vor gãsi locul pe "rafturile" în
inedita "Prãvãlie a Avrigului".
Pe lângã înfiinþarea magazinului virtual, care ar fi de fapt,
încununarea acestei frumoase
idei, în cadrul proiectului se
doreºte sprijinirea producãtorilor
în obþinerea avizelor sanitarveterinare necesare, precum ºi

îndrumarea ºi sprijinirea lor în
ceea ce priveste ambalarea ºi
etichetarea produselor, acolo
unde este cazul.
Magazinul virtual "Prãvãlia
Avrigului" va avea o vitrin[ de
produse, o listã a producãtorilor
participanþi, fiecare dintre aceºtia
având eticheta proprie, un buton
ce va oferi posibilitatea plã\ilor
online sau ramburs ºi o paginã
de impresii. Astfel, produsele de
casã, sãnãtoase ºi gustoase, vor
ajunge pe mesele multor
consumatori ,care altfel nu au
posibilitatea de a le procura.
Acest magazin va valorifica
EXCLUSIV produse de casã,
realizate de locuitori ai comunitãþii
avrigeneºti, în gospodãriile ºi
grãdinile proprii, fãrã aditivi
alimentari, fãrã îngrãºãminte
chimice ºi tratamente toxice, fapt
ce va fi controlat ºi garantat de
APA, în colaborare cu factorii
responsabili. De asemenea, o
altã parte a proiectului constã în
realizarea de buletine de analizã

pentru produsele prezentate,
acolo unde va fi cazul.
Iniþiatorii proiectului sperã ca
minim 10 mici producãtori locali sã
fie prezenþi
în "Prãvãlia
Avrigului". Magazinul virtual va
aduce beneficii atât micilor
producãtori din Avrig ºi localitãþilor
aparþinãtoare cât ºi consumatorilor.
Odatã inauguratã, prãvãlia
online îºi va putea continua

existenþa pe duratã de timp
nedeterminatã, asociaþia avrigeanã urmând sã susþinã ºi sã
coordoneze în continuare
funcþionarea sa prin atragerea
producãtorilor ºi promovarea
magazinului.
Proiectul APA este, pentru
moment, propus spre validare
ºi
finanþare
pe
www.taraluiandrei.ro, site unde
poate fi votat de orice susþinãtor.
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