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În urmã cu doar câteva zile,
primarul ora`ului Avrig, Arnold
Gunter Klingeis a încheiat o nouã
vizitã oficialã în China. De aceastã
datã, deplasarea edilului `ef
avrigean în marea \arã asiaticã a
avut ca principal scop participarea
la seminarul de promovare a
investiþiilor pentru “International
Green Innovation Park” (IGIP) în
România, care s-a desfã`urat în
oraºul Suzhou , în data de 12
decembrie 2013. (Recent, cu
prilejul ultimei `edin\e ordinare,
Consiliul Local al ora`ului Avrig a
adoptat Hotãrârea nr. 143/2013 prin
care a aprobat participarea
reprezentantului ora`ului la
seminarul din ora`ul chinez.)
La întoarcerea din China,
primarul Avrigului ne-a informat cã
una dintre activitã\ile incluse în
programul acestei importante
deplasãri a fost vizitarea
DONGLING Technologies, o
companie de top, ce î`i propune
identificarea unor solu\ii tehnice
deosebit de fiabile, cu accent deosebit pe protec\ia mediului. (Fondatã în 1995, Dongling Technologies se bazeazã îm mod deosebit
pe calitate `i inovare, astfel cã a
reu`it sã-`i creeze reputa\ia de
principal furnizor de tehnologie
pentru pia\a mondialã. Dongling
Technologies este un institut de
cercetare tehnologic de stat,
partener strategic al proiectelor
na\ionale destinate zborului în
spa\iu. În anul 2008, Dongling

Technologies a inaugurat un nou
parc industrial, care acoperã
35.000 de metri pãtra\i, cu o zonã
de construc\ii de 20400 metri pãtra\i. Pânã în acest moment, compania are mai mult de 350 angaja\i,
o treime dintre ace`tia fiind cercetãtori cu înaltã calificare. Dongling
Technologies este o companie
globalã. Aceastã î`i desfã`oarã
activitatea prin intermediul unei
re\ele de birouri de vânzãri `i
reprezentan\e în peste 40 de \ãri.)
Edilul `ef avrigean s-a arãtat
foarte încântat de vizita efectuatã `i
a men\ionat cã a folosit acest prilej,
toate întâlnirile pe care le-a avut cu
diver`i oficiali, oameni de afaceri,
reprezentan\i ai mediului academic
etc, pentru a promova proiectele `i
planurile administra\iei avrigene în
domeniul producerii `i exploatãrii
energiei ”verzi”, precum `i deschiderea deosebitã spre tehnologiile
de vârf, prietenoase cu mediul.
Parcul ªtiinþic ºi Tehnologic
"International Green Innovation
Park" a fost conceput ca un principal instrument pentru implementarea proiectelor ºi strategiilor energetice ale actualei administraþii locale a oraºului Avrig (cuprinse în
Programul "Energie Localã"), dar
are `i rolul de instrument guvernamental pentru managementul
investi\iilor chineze în România.
Contractul de asociere în participa\iune pentru înfiin\area IGIP s-a
semnat în toamna acestui an, la
sediul din Bucureºti al Asociaþiei

Generale a Inginerilor din România
( AGIR), în prezen\a pre`edintelui
prof. ing. Mihai Mihãi\ã. Asocierea
în participaþiune a oraºului Avrig cu
Institutul Naþional de Cercetare ºi
Dezvoltare în Inginerie Electricã
ICPE – CA ºi Reorient Investment
Group, cu sediul la Beijing `i
Hong Kong, pentru constituirea
IGIP, precum `i aprobarea contractului de asociere,au fost aprobate
de Consiliul Local Avrig prin adoptarea Hotãrârii nr. 104/2013. 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) Found 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.
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 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 politica de inovare a
IGIP `i reprezintã un punct de
plecare puternic al rela\iilor
bilaterale dintre România `i China.
”Ne vom axa pe trei politici
principale, astfel încât sã ne ducem
la bun sfâr`it întreaga strategie.
Vom acorda aten\ie deosebitã
sloganului <<Energia regenerabilã,
catalizator al dezvolt[rii durabile>>
`i vom încerca sã promovãm toate
inten\iile `i mãsurile necesare pentru
realizarea dezideratului.
La fel ca în România `i China
am observat cã se confruntã cu
fenomenul de emigrare a for\ei de
muncã din mediu rurar spre centre
urbane, fapt ce lasã în urmã
comunitã\i rurale fãrã o strategie
sustenabilã de dezvoltare. În

cadrul platformei IGIP se cautã
solu\ii prin care sã fie create `i
stabilizate locuri de muncã în
zonele rurale. Ne vom axa pe
proiecte de valorificare a biomasei
(de`eurile agricole `i vegeta\ia)colectare, transport, prelucrare, `i
logistic. De asemenea, vom avea
în vedere un alt aspect foarte important pentru eficientizarea agriculturii: implementarea unor sisteme eficiente de iriga\ie `i crearea
unui management performat al
suprafe\elor `i culturilor, în mod
deosebit cele biologice.
Vom aborda `i o politicã ce se
referã la regenerarea mediului `i
climatului, prin diverse mãsuri.
Astfel, ne intereseazã o absorb\ie
mai mare a CO2 `i a noxelor, decât
sunt eliminate în regiune prin
arderea diferitelor resurse pentru
asigurarea cu energie.”, ne-a mai
spus primarul Avrigului.

Susþinere din bugetul local pentru cetele de feciori, la Avrig
Pentru a veni în sprijinul feciorilor avrigeni ce încã mai
respectã tradi\ia `i obiceiul
strãvechi `i participã la cetele
organizate cu prilejul sãrbãtorilor
de iarnã, precum `i pentru a
încerca sã se asigure cã acest
frumos obicei va rezista încã mul\i
ani, Consiliul Local al ora`ului
Avrig a decis cã este momentul
sã se implice financiar. Astfel,
recent, cu prilejul ultimei `edin\e
ordinare, a fost adoptatã Hotãrârea
nr. 140/2013, prin care a fost

aprobatã alocarea sumei de 9.000
lei pentru sus\inerea datinilor `i
tradi\iilor de Crãciun de la Avrig.
Banii acorda\i de legislativul
avrigean vor fi împãr\i\i, în mod
egal, tuturor cetelor de feciori
organizate cu prilejul Crãciunului.
Sprijinul financiar pentru cetele
de feciori va fi asigurat din bugetul
local al ora`ului Avrig, cap. 67.02

– Culturã, recreere `i religie.
Hotãrârea legislativului local
avrigean a fost ini\iatã de primarul
ora`ului, are la bazã un referat
înaintat de Biblioteca Orã`eneascã Avrig `i este în conformitate cu prevederile HCL nr.
22/2013 privind aprobarea
desfã`urãrii unor activitã\i cultural
- sportive, conform Programului

2013 Avrig `i aprobarea Agendei
de activitã `i/parteneriate ale
Bibliotecii Orã`ene`ti Avrig.
În acest an, la Avrig au fost
formate doar cinci cete de feciori,
fa\ã de 12 -14, câte erau
func\ionale în urmã cu ani buni.
Notã: În fotografie, o ceatã
de feciori din Avrig, în urmã cu mai
bine de 20 de ani.

CRÃCIUN FERICIT ~I LA MUL|I ANI!

Drum comunal trecut în administrarea
Consiliului Jude\ean Sibiu
Dacã nu vor interveni probleme
deosebite, începând de anul viitor
turi`tii ce vor vizita zona de sud a
jude\ului (dar nu numai ei!) vor
putea circula în condi\ii mult mai
bune între Avrig `i Porumbacu de
Sus. Drumul comunal 51 (DC 51),
ce face legãtura între cele douã
localitã\i, a fost trecut recent în
administrarea Consiliului Jude\ean
Sibiu, astfel încât acesta va putea
fi inclus în programul de reabilitare a drumurilor comunale `i
jude\ene pentru anul 2014.
Cu prilejul ultimei `edin\e
ordinare, legislativul local avrigean a adoptat Hotãrârea nr. 139/
2013, prin care a aprobat transmiterea DC 51, aflat în domeniul
public al oraºului, din adminis-

trarea Consiliului Local Avrig în
administrarea Consiliului Judeþean Sibiu, pe perioada executãrii
lucrãrilor de întreþinere ºi reparaþii.
Predarea – primirea drumului se
va face în baza unui proces
verbal, înainte ºi dupã terminarea
lucrãrilor de întreþinere ºi reparaþii.
Dupã finalizarea lucrãrilor, DC
51 Avrig - Porumbacu de Sus va
reveni în administrarea Consiliului
Local al oraºului Avrig.
DC51are o lungime de 3095
metri, începe din DJ 105 F (drumul
turistic ce leagã ora`ul Avrig de
Zona Tursticã ”Valea Avrigului” `i
Poiana Neam\ului), parcurge
teritoriul admnistrativ `i ajunge
pânã la pârâul Rãcovicioarei.
În conformitate cu anexa ce

cuprinde datele de identificare ale
drumului, document ce a înso\it
proiectul de hotãrâre supus
aprobãrii legislativului local avrigean, momentan starea acestui
obiectiv este destul de proastã,
aproximativ 80 % din suprafa\a
acestuia fiind deterioratã.
Pe lângã reducerea considerabilã a distan\ei rutiere dintre
cele douã localitã\i, peisajul
spectaculos din zona parcursã
de acest drum, dar mai ales
priveli`tea spre creasta
Masivului Fãgãra`, ce se
deschide celor ce circulã pe
acesta, sunt doar câteva din
beneficiile ce vor fi mai accesibile
dupã efectuarea lucrãrilor de
repara\ii `i între\inere.

Frumuse\ea sãrbãtorilor de iarnã sã vã
alãturi de cei dragi, sã vã aducã multã
împlinirea tuturor dorin\elor
dorin\elor..
Primarul oraºului A vrig,

gãseascã
sãnãtate,

în case,
fericire `i

Arnold Gunter Klingeis

rosu galben albastru negru

Investi\iile pentru ”International Green
Innovation Park”, promovate în China

Catedrala din Avrig, gazdã pentru un
spectacol de colinde

În data de 15 decembrie, la
orele serii, Biserica Ortodoxã
”Adormirea Maicii Domnului”
(Catedrala) din Avrig s-a
transformat, pentru scurt timp, în
salã de spectacole, aici
desfã`urându-se tradi\ionalul
concert de colinde. Câteva sute
de credincio`i au rãspuns
invita\iei lansate de preo\ii slujitori
la acest lãca` de cult `i au dorit
sã-`i petreacã seara în compania
colindelor, a poeziei, muzicii
populare sau chiar muzicii

patriotice. Amfitrionii întâlnirii au
fost protopopul Avrigului, pr. Vasile
Gafton (în debutul spectacolului)
`i pr. Cãtãlin Dumitrean, consilier
mass-media al Arhiepiscopiei
Sibiului, ce au reu`it sã \inã ”în
prizã” câteva ore întreaga
audien\ã.
Programul, amplu `i divers, a
fost deschis de elevii Liceului
Teoretic <<Gheorghe Lazãr>>
din Avrig, îndruma\i de
profesorului de religie Monica
Basca, profesorul de muzicã

Ioan Paraschiv ºi de preotul
protopop Vasile Gafton,
constitui\i în mini Cenaclul,
intitulat <<Lumina din suflet>>.
Apoi, în fa\a credincio`ilor
prezen\i a evoluat corul elevilor
~colii Generale cu clasele I-VIII
Avrig, condus de prof.
Constantin Ciocan. A urmat
programul de colinde ºi cântece
de Crãciun al Cenaclului
<<Luminã linã>>, condus de pr.
Cãtãlin Dumitrean, recitalul
acesta fiind ^ntrerupt de evolu\ia

Corului Catedralei Mitropolitane
din Sibiu. În finalul spectacolului,
avrigenii au fost colindaþi, cu
colindele lor tradiþionale, de
grupul de colindãtori al Ansamblului <<Purtata Avrigului>>,
condus de Adrian Ionel Stoica.
În prima zi a sãrbãtorii Crãciunului, la slujba de vecernie,
tot la Catedrala din Avrig va
colinda celor prezen\i Grupul vocal coral <<Camerata vocalis>>
Avrig, condus de prof. Mihaela
Lepindea.

Continu[ distribuirea
Promovarea Programului ”Energie
Localã” aduce premii liceenilor avrigeni ajutoarelor alimentare de la UE

Pentru cã a paticipat la Competi\ia
”~coala MaST TOP”(Proiectul "MaST
Networking, calitate în dezvoltarea
competen\elor cheie de matematicã,
`tiin\e `i tehnologii"), în cadrul cãruia a
promovat, prin diverse metode,
Programul "Energie Localã" al actualei
conduceri administrative a oraºului Avrig
ºi implicarea oraºului în Proiectul
european RENERGY, echipa Liceului
Teoretic "Gheorghe Lazãr" Avrig a fost
premiatã de Consiliul Local ºi Primãria
oraºului. (În vara acestui an a fost
adoptatã Hotãrârea nr. 100/2013, prin
care a fost aprobatã premierea echipei
participante la acest proiect, prin
alocarea unei sume de la bugetul local.)
Festivitatea de premiere a echipei
liceului s-a desfã`urat joi, 19 decembrie,
în noul corp de clãdire al Liceului

Teoretic ”Gheorghe Lazãr”, în prezen\a
inspectorilor `colari prof. Livia Cre\ulescu
`i prof. Mariana Buzuriu, a consilierului
local Costin Bãdilã, a directorului
institu\iei, prof. Marius Novac, a mai
multor cadre didactice `i elevi ai liceului.
Membrii echipei (prof. Adriana Crãcea,
prof. Mihaela Mara, prof. Marcel Luca
`i elevii Daniel Gavrilã, Costel Luca,
Ioan Macavei, Florin Neam\u, Mãdãlina
Puru`niuc, Elena Trãistaru) au fost
premia\i cu suma de 2.250 lei.
Elevii `i profesorii coordonatori au fost
felicita\i de conducerea Inspectoratului
~colar Jude\ean Sibiu `i de
reprezentanul Consiliului Local Avrig.
Directorul liceului a transmis mesajul
primarului ora`ului Avrig, prin care se
încurajeazã colectivul de elevi `i cadre
didactice sã participe la cât mai multe

proiecte educative, sã aibã ini\iativa de
a realiza `i alte proiecte în acest an `colar.
Conducerea liceului a felicitat, de asemenea, toatã echipa de proiect `i a
înmânat premiile în bani.
La Competi\ia "~coala MaST-TOP"
elevii avrigeni au ob\inut premiul special
cu proiectul ”Avrigul - ora`ul verde”.
Profesorii coordonatori au fost
felicitati de conducerea Inspectoratului
~colar Sibiu `i de reprezentanul Consiliului Local. Domnul director a transmis
mesajul primarului prin care se
^ncurajeaz[ colectivul de elevi `i cadre
s[ participe la c]t mai multe proiecte
educative, s[ aib[ ini\iativa de a realiza
`i alte proiecte educative ^n acest an
`colar. Conducerea liceului a felicitat de
asemenea toat[ echipa de proiect `i a
înmânat premiile ^n bani.

La Avrig, continuã procesul de
distribuire a ajutoarelor alimentare de la
Uniunea Europeanã, primite prin Planul
European de Ajutoare Alimentare în
beneficiul Persoanelor Defavorizate
(PEAD), astfel cã, persoanele ce nu sau prezentat pânã la aceastã datã pentru
a intra în posesia acestora sunt invitate
la sediul depozitului.
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), miere0,250 kg (un borcan) `i zahãr- 3kg.
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, ºomeri

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,
neinstituþionalizate, 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 alimentelor incluse în
campania din acest sezon se desfãºoarã
în funcþie de aprovizionarea de la
depozitul din Sibiu.
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"Centru de pãstrare ºi promovare a
tradiþiilor ºi meºteºugurilor", la Bradu

Duminicã, 1 decembrie, la orele amiezii, în cinstea
Zilei Naþionale a României, la Cãminul Cultural din
satul Bradu s-a desfãºurat festivitatea deschiderii
festive a "Centrului de pãstrare ºi promovare a
tradiþiilor ºi meºteºugurilor".

Spaþiul, situat la etajul clãdirii,
oferã celor interesaþi posibilitatea
de a vedea reproducerea unor
încãperi tradiþionale, aºa cum erau
ele în vremurile de demult, de
a-ºi reaminti sau de a cunoaºte
detalii despre portul tradiþional,
despre rânduiala unei gãspodãrii
româneºti, tradiþionale.
Încãperile în care a fost
amenajat spaþiul au fost puse la
dispoziþie de Primãria Avrig,
instituþie care ºi-a adus contribuþia
ºi la reabilitarea acestora. Totuºi,
cel mai mare merit în aranjarea ºi,
mai ales, dotarea spaþiului, îl au
voluntarele ºi voluntarii grupaþi în
jurul Ansamblului Folcloric "Zãluþa",
al femeilor din Bradu, grupare
artisticã ce a avut iniþiativa
înfiinþãrii Centrului.
La festivitate au participat

reprezentante ale ansamblului
folcloric, membri ai comunitãþii,
reprezentanþi din partea conducerii
administraþiei publice locale
avrigene, diverºi alþi invitaþi.
În deschiderea festivitãþii,
preotul paroh greco- catolic Stefan
Ioan Criºan a oficiat o slujbã de
binecuvântare a spaþiului.
Prezent la festivitate, primarul
Avrigului a adresat celor prezenþi
câteva frumoase cuvinte de salut
ºi îmbãrbãtare, i-a felicitat pe
brãdeni pentru ceea ce au realizat
ºi i-a asigurat pe aceºtia de sprijinul
sãu pentru împlinirea acestui gen
de iniþiativeºi nu numai.
La rândul sãu, Marilena Durdun,
sufletul ºi iniþiatoarea acestui proiect,
coordonatoarea Ansamblului
"Zãluþa" a mulþumit tuturor pentru
prezenþã, a þinut sã aprecieze

sprijinul acordat de fiecare pentru
renovarea ºi amenajarea acestui
spaþiu ºi a þinut sã mai menþioneze
cã aici nu va fi un simplu muzeu al
satului, ci un spaþiu viu, unde
sãptãmânal se vor desfãºura
ºezãtori, dar ºi alte activitãþi, unde
ansamblul îºi va putea þine
repetiþiile, dar ºi un spaþiu unde vor
putea fi primiþi diverºi oaspeþi ai
oraºului Avrig sau ai comunitãþii
satului Bradu. Am mai aflat cã, în
urma acestei deschideri festive,
femeile din Bradu intenþioneazã sã
se organizeze într-o structurã
asociativã care sã le ajute sã-ºi
valorifice diversitatea de produse
ce ar urma sã le producã în urma
acþiunilor de voluntariat (obiecte de
îmbrãcãminte croºetate sau croite
ºi cusute, decoraþiuni, mici bijuterii,
gemuri ºi compoturi etc), banii astfel
obþinuþi urmând a fi folosiþi pentru
finanþarea unor diverse proiecte
comunitare.
În continuarea festivitãþii, cei
prezenþi au colindat ºi au cântat
diverse cântece populare ºi
patriotice, au socializat ºi au
închinat un pahar aniversar.

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

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

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

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

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

Seminarul ”Natura 2000 `i comunitatea”, la Avrig
La Oranjeria fostei Re`edin\e de
varã a baronului Samuel von
Brukenthal (Preventoriul) din Avrig
s-a desfã`urat în data de 12
decembrie, seminarul ”Natura
2000 `i comunitatea ”. Ac\iunea a
fost organizatã de Asocia\ia Mun\ii
Fãgãra`, în cadrul Proiectului
”Managementul integrat al siturilor
Natura 2000 Mun\ii Fãgãra` `i
Piemontul Fãgãra`", aflat în plin
proces de implementare.
Prin organizarea acestui
seminar, responsabilii proiectului au
dori sã informeze, cât mai complet
`i complex, to\i factorii interesa\i
(primãrii, consilii jude\ene, grupuri
de ac\iune localã, ONG-uri, institu\ii
din domeniul agriculturii `i protec\iei
mediului etc.) pentru a cunoa`te
necesitatea conservãrii speciilor
din zonã, în scopul îmbinãrii armonioase cu dorin\ele economice
locale în cadrul procesului de
elaborare a planului de management integrat al celor douã situri.
În cele câteva ore ale
seminarului, diver`i responsabili
sau colaboratori în cadrul

proiectului au prezentat, prin
modalitã\i moderne `i practice,
aspecte `i probleme actuale privind
conservarea capitalului natural ale
celor douã situri, elemente referitoare la managementul durabil al
paji`tilor din aceste regiuni, chestiuni
legate de impactul activitã\ilor
umane asupra râurilor din zonã,
informari diverse despre conservarea acvilei \ipãtoare mici în
Piemontul Fãgãra`, restaurarea
ecologicã a pãdurilor `i habitatelor
acvatice din bazinul superior al
Dâmbovi\ei etc.
Prezentãrile, ce în mai multe
rânduri au fost ”pigmentate” `i cu
scurte sesiuni de întrebãri `i
rãspunsuri, au fost urmate de
crearea câtorva grupuri de lucru,
ce au avut ce temã identificarea
problemelor actuale, a solu\iilor,
etapelor `i mãsurilor necesare
pentru men\inerea unui statut de
conservare favorabil al capitalului
de interes comunitar din aria
proiectului. Au fost structurate patru
mari subiecte (Fondul forestier `i
cinegetic, Paji`tile, Ecosistemele

acvatice `i Planurile de dezvoltare
`i proiectele de infrastructurã),
dezbaterile fiind `i de aceastã datã,
deosebit de interesante.
La seminar au participat reprezentan\i ai Asocia\iei ”Mun\ii
Fãgãra`”, responsabili din partea
unor autoritã\i ale statului (APIA,
Agen\ia pentru Protec\ia Mediului,
direc\ii silvice, consilii locale `i
jude\ene, primãrii), organisme
neguvernamentale etc, din jude\ele
”acoperite” de cele douã situri
Naura 2000.
Proiectul „Managementul integrat al siturilor Natura 2000 Mun\ii
Fãgãra` `i Piemontul Fãgãra`” este
finan\at prin Programul Opera\ional
Sectorial ”Mediu” 2007 – 2013.
Cele douã situri Natura 2000,
"Piemontul Fãgãraº" ºi "Munþii
Fãgãraº", se întind pe suprafe\ele
a 27 de unitã\i administrativteritoriale 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.
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Crãciunul `i împlinirea dorin\elor
Noi, oamenii, ne-am obi`nuit sã
trãim o via\ã amestecatã cu
propriile noastre dorin\e. Aproape
cã nici nu mai suntem în stare sã
ne gãsim via\a printre dorin\ele pe
care le avem, dorin\e din ce în ce
mai numeroase `i cu preten\ii tot
mai mari. ~tim, totu`i, un lucru `i
anume, cã, împlinirea dorin\elor ne
procurã cea mai mare plãcere.
Din aceastã pricinã, însã, suntem
aproape în permanen\ã tri`ti. De
ce? Pentru cã, a`a cum arãta un
teolog contemporan, nici chiar în
propriile lor plãsmuiri oamenii nu
gãsesc o lini`te durabilã.
Existã o legãturã strânsã între
dorin\e, plãcere `i triste\e, a`a
încât, Sfântul Maxim Mãrturisitorul
vorbe`te despre sursa triste\ilor
noastre ca fiind plãcerea, rezultatã
în urma împlinirii dorin\elor. Cu cât
mai multe dorin\e, cu atât mai
multã plãcere rezultatã din
împlinirea lor, apoi, triste\ea cã totul
este atât de efemer.
Dacã înlocuim cuvântul plãcere
cu dorin\ã, vom vedea cã sursa
triste\ii noastre sunt dorin\ele
noastre. Dar, în ultima vreme,
pânã `i dorin\ele noastre s-au
transformat în interese. Într-o

manierã mai modernã, interesul ar
însemna cãutarea individualã a
utilului, succesul cu orice pre\.
Însã, avertismentul în legãturã cu
promovarea în mod exclusiv a
interesului este cã, efectul lui este
cel al bumerangului. Astfel,
urmãrirea brutalã a scopurilor
individuale este vãtãmãtoare
acestor scopuri `i pãcii în
ansamblu, este vãtãmãtoare
ritmului muncii `i bucuriilor `i - prin
efect invers - individului însu`i.
De ce \inem sã spunem aceste
lucruri acum? Pentru cã ne aflãm
în prag de Crãciun, când dorin\ele
noastre se cer împlinite. De ce?
Pentru cã, de Crãciun, a`a cum
bine `tim, se împlinesc dorin\e.
Dumnezeu Însu`i împline`te
dorin\a oamenilor. De fapt, singura
dorin\ã care ar trebui sã-l
motiveze pe om, sã-l punã în
mi`care: mântuirea. O dorin\ã
uitatã tot mai mult în zilele noastre.
Oamenii se exprimã mai degrabã
a`a: Ce mântuire? Însã,
mântuirea omului este în centrul
Sãrbãtorii Crãciunului, deoarece,
prin Întruparea Fiului lui
Dumnezeu se împline`te în mod
obiectiv tocmai aceastã dorin\ã.

Dar, oamenii, nu se mul\umesc
niciodatã doar cu atât. Cu
împlinirea unei singure dorin\e. Ei
vor tot timpul altceva... mai mult.
Totu`i, de ce insistãm sã vorbim
despre aceste lucruri acum?
Deoarece nu a trecut mult timp de
când l-am prãznuit pe Sfântul
Ierarh Nicolae, "dãtãtorul de
daruri". ~i, oamenii, sunt, astãzi,
înnebuni\i dupã cadouri. Ce este
cadoul? Este darul jefuit de
valoarea lui umanã, este darul în
dimensiunea lui strict materialã. De
aceea, Sfântul Nicolae nu a dãruit
tatãlui fetelor sãrace câte o pungã
cu bani. Nu. El i-a dãruit `i le-a
dãruit celor trei fete sãrace
posibilitatea de a-`i pãstra intactã
fecioria, a`ezarea sufleteascã.
Cadoul este rudã apropiatã cu
interesul, fapt pentru care el se
constituie în valoare de schimb,
comercialã. O valoare care nu
elibereazã, ci, mai degrabã
înrobe`te. Darul, în schimb, are o
valoare personalã.
Din acest motiv, ceea ce Îi
cerem noi lui Dumnezeu în
rugãciune nu este sã ne facã un
cadou, ci, sã ne dãruiascã darea
cea bunã `i darul desãvâr`it. În

legãturã cu o altã rugãciune,
denumitã Rugãciunea inimii, se
face la un moment dat
recomandarea de a fi foarte atent
cel ce o practicã, sã nu cumva sã
introducã odatã cu numele lui
Iisus în sufletul sãu `i alte dorin\e,
strãine, pe care mintea le poate
amesteca cu rugãciunea.
Iisus, ”numele cel preadorit”,
a`a cum este pomenit în slujba
acatistului, este Numele Vie\ii. Ori,
noi, repetând în permanen\ã
Numele lui Iisus `i încercând sã Îl
transformãm în fiin\a noastrã,
încercãm, de fapt, sã ne umplem
fiin\a de via\ã, ca sã avem via\ã
din bel`ug. Însã, dacã amestecãm
dorin\ele noastre cu rugãciunea
inimii, amestecãm dorin\ele
noastre cu via\a, încercãm sã dãm
via\ã sau sã umplem de via\ã
dorin\ele `i rãmânem noi goi de
via\ã.
Este foarte concludent în acest
sens episodul prezentat de Sfânta
Evanghelie a Duminicii a douãzeci
`i cincea dupã Rusalii, cu omul
cãzut între tâlhari (Lc. 10, 25-37).
Tâlharii sunt dorin\ele noastre
care nasc patimi. Cu cât le hrãnim
mai mult, ele ne dezbracã de

slava `i de via\a cu care ne-a
înve`mântat Dumnezeu, ne
tâlhãresc `i ne lasã ”abia vii”, la
marginea existen\ei, pânã când
Hristos, Samarineanul milostiv, ne
ridicã `i ne dãruie`te via\ã. El ne
dã via\ã, nouã, celor care,
încercând sã dãm via\ã dorin\elor
noastre, rãmânem goi, dezbrãca\i
de via\ã.
În fond, trebuie sã ne
rãspundem la o întrebare: ce ne
dorim noi? Sã trãim noi, sau sã
trãiascã dorin\ele noastre? Ne
lãsãm pe noi pradã dorin\elor, în
loc sã dãruim lui Dumnezeu, a`a
cum spune psalmistul, toate
dorin\ele inimii noastre.
Astfel, ajungem sã ne dorim
dorin\ele, din pricinã cã, avem
impresia cã în ele este via\ã. Dar,
în ele nu se aflã decât via\a pe
care le-o dãm noi `i pe care
n-o mai primim înapoi. Dacã ne
familiarizãm atât de mult cu
dorirea dorin\elor, tot ce primim,
fie `i nea`teptat, se transformã
în element care ne înrobe`te,
cãruia îi cãdem pradã. De
aceea, oamenii s-au obi`nuit
sã-i cumpere pe ceilal\i prin
cadouri, aten\ii, care, odatã

oferite sau odatã primite, se
transformã lan\uri, în obiecte ale
dorin\ei, însã, din pãcate pentru
noi, niciodatã în via\ã. Via\ã nu
poate dãrui decât Fiul lui
Dumnezeu ce Se na`te în
pe`tera Bethleemului, Dar de
mântuire pentru to\i oamenii.
De aceea, lumea, care este
azi atât de plinã de dorin\e `i de
cadouri `i atât de goalã de ”dar”
si de via\ã, crede cã dorin\ele
ne dau un plus de via\ã. ~i nu
este a`a. Din acest motiv,
oamenii ajung sã î`i ofere
cadouri lor în`ile. Cum este
posibil a`a ceva? Simplu.
Fãcând totul, dar, absolut tot ce
le stã în putin\ã pentru a ob\ine
ceea ce î`i doresc. Nu conteazã
pre\ul. Dorin\a sau, poate,
interesul, primeazã.
~i nici mãcar nu realizãm, nici
mãcar nu ne dãm seama cum ne
cheltuim via\a, nu pentru a ne
împlini pe noi suflete`te, nu
pentru a ne împlini via\a, ci
pentru a ne împlini... dorin\ele.
Oare, chiar meritã?!
Pr
asile GAFT
ON,
Pr.. V
Vasile
GAFTON,
protopopul A vrigului

Ajuns la etapa de con`tientizare `i informare a publicului,
proiectul LIFE ce are ca temã
protejarea `i conservarea acvilei
\ipãtoare mici (Aquila pomarina).
a cãpãtat forma unor expozi\ii
itinerante în primãriile `i `colile din
siturile cheie ”acoperite” de
proiect. Astfel, zilele trecute
cetã\enii Avrigului ce au avut de
rezolvat diverse chestiuni la
Primãrie, au avut ocazia de a se
informa, de pe un panou modular
amplasat în holul institu\iei, despre
importantul proiect de conservare a acestei specii dar au putut
vedea `i diverse imagini despre
necesitã\ile de cuibãrit `i hranã
ale acvilei `i felul în care
activitã\ile din silviculturã `i
agriculturã din aceste zone pot fi
derulate, în a`a fel încât sã
favorizeze prezen\a speciei.
Înainte de a ajunge la Avrig,
expozi\ia privind Ghidul de
Management al Habitatului

specific Acvilei |ipãtoare Mici a
fost prezentã în 18 primãrii din
Podi`ul Hârtibaciului, localitã\ile
de la poalele mun\ilor Fãgãra` `i
Dealurile Târnavelor – Valea
Nirajului, unde a fost vãzutã în
total de aproximativ 7000 de
persoane. În situl Natura 2000
”Piemontul Fãgãra`”, expozi\ia a
fost prezentã în 7 primãrii unde
a fost vãzutã de peste 3500 de
locuitori ai acestei zone. Printre
localitã\ile de la poalele mun\ilor
Fãgãra`, unde a fost prezentã
expozi\ia, s-au numãrat Cîr\i`oara (jude\ul Sibiu), Victoria,
Drãgu`, Sâmbãta de Sus, Vi`tea
de Jos, Fãgãra` (jude\ul Bra`ov).
”Aceastã expozi\ie reprezintã
un bun prilej pentru proiectul
LIFE sã promoveze în rândul
factorilor de interes locali Ghidul
de Management al Habitatului
specific acvilei \ipãtoare mici.
Acest document are o însemnãtate deosebitã deoarece el va

putea sta la baza activitã\ilor de
conservare care se vor
desfã`ura în siturile Natura 2000
în care specia cuibãre`te.
Popula\ia localã a fost, de
asemenea, con`tientizatã prin
intermediul acestor expozi\ii de
faptul, cã acvila \ipãtoare micã
este o pasãre a cãrei prezen\ã
într-o zonã aratã cã activitã\ile
desfã`urate de cãtre localnici sunt
în armonie cu legile naturii, fãrã
sã o afecteze în mod semnificativ.
Prezen\a acestei pãsãri este un
semn bun pentru orice zonã care
vrea sã se promoveze prin
valorile sale naturale, recomandând paji`tile cu înaltã valoare
naturalã, fiind un indicator pentru
certificarea pãdurilor `i un motiv
temeinic pentru dezvoltarea ecoturismului”, ne-a spus Mihai
Proca, responsabil al proiectului.
Cea de-a doua expozi\ie
itinerantã, prezentã în institu\ii de
învã\ãmânt, a avut un scop

educativ pentru elevii din siturile
Natura 2000 din centrul \ãrii.
Ace`tia l-au cunoscut pe Piciu `i
Generalul, personajele principale
ale serialului de benzi desenate
destinat acvilei \ipãtoare mici,
postat pe site-ul proiectului
(www.pomarina.ro/RO/serial).
”Prin aceastã expozi\ie ne-am
propus sã-i atragem pe elevi în
lumea acvilelor \ipãtoare mici,
benzile desenate ilustrând, într-o
manierã hazlie, via\a acestor
pãsãri deosebite. Expozi\ia cu
benzile desenate a fost
prezentã în 15 `coli din cele trei
situri Natura 2000 cheie ale
proiectului LIFE, unde a fost
vãzutã de peste elevi. În cele 7
`coli `i o tabãrã `colarã din
Piemontul Fãgãra` (regiune ce
cuprinde `i zona de sud-est a
jude\ului Sibiu), expozi\ia a fost
vãzutã de aproximativ 2200 de
elevi.”, ne-a mai informat Mihai
Proca.

Conferinþã despre eficienþa energeticã, la Incubatorul de Afaceri din Mârºa

Marþi, 3 decembrie, la sediul
Asociaþiei Generale a Inginerilor din
România (filiala Mârºa) din cadrul
Incubatorului de Afaceri, s-a desfãºurat o întâlnire prilejuitã de organizarea Laboratorului de Energie al

proiectului RENERGY: Strategii
regionale pentru comunitã\i eficiente energetic.
La eveniment au participat
oficialitãþi ºi autoritãþi naþionale,
judeþene ºi locale, parteneri ºtiinþifici

ºi academici ai programului, reprezentanþi ai spectrului politic local,
consumatori ºi experþi consultanþi,
reprezentanþi ai comunitãþii locale.
Tema Laboratorului Energetic a
fost „Transferabilitatea bunelor
pratici ºi noilor idei create în cadrul
parteneriatului RENERGY în scopul elaborãrii noii planificãri urbane
în domeniul eficienþei energetice”.
Cu acest prilej, cei prezenþi,
reþeaua de parteneri a proiectului
RENERGY, au efectuat diverse
prezentãri ºi studii, au discutat
despre eficienþa energeticã- un
concept elaborat ca urmare a
implementãrii Programului „Energie
Localã- Contribuþia localã pentru
combaterea schimbãrilor climatice Model integrat pentru comunitãþi
eficient energetice prin valorificarea
resurselor de energie regenerabilã,
investitori în domeniu , reprezen-

tanþi ai comunitãþii locale”.
Proiectul RENERGY, în care
sunt implica\i 12 parteneri europeni
(provincii, diverse organisme ºtiiþifice, academice ºi din domeniul cercetãrii energetice, administraþii ale
unor oraºe, asociaþii ale municipiilor
etc) este coordonat, în calitate de
Lider de Proiect, de Provincia
Potenza (Italia). Prin acest proiect,
Avrigul are un buget total în valoare de 91.005 euro, din care, finanþarea Uniunii Europene este de
85% (77.354 euro), iar cofinanþarea (contribuþia localã) este de
15% (13.651 euro).
Obiectivul general al proiectului
RENERGY constã în îmbunãtãþirea
ºi eficientizarea, prin cooperare
interregionalã, a politicilor locale/
regionale de energie durabile, ca
un rãspuns la strategiile generale
ºi la angajamentele UE , în special

Se depun dosarele pentru ajutorul de încãlzire
La sediul Primãriei oraºului Avrig se pot depune actele necesare în
vederea obþinerii ajutorului pentru încãlzirea locuinþei cu gaz, energie
electricã, lemne sau combustibili petrolieri.
Formularele pot fi obþinute de la Servicul Public de Asistenþã Socialã.
Alãturi de acestea, fiecare solicitant va depune urmãtoarele documente:
- copii xerox acte de identitate pentru toþi membrii familiei sau copii
dupã livretul de familie;
- copie act de proprietate sau închiriere a locuinþei de domiciliu;
- copie carte de identitate a vehiculului, în cazul posesorilor de
autoturisme sau motociclete;
- copie facturã gaz- cât mai recentã (daca este cazul);
- adeverinþã vizatã de compartimentele Registru Agricol ºi Impozite
ºi Taxe locale din cadrul primãriei;

- adeverinþã venituri: PENTRU PENSIONARI- cupon pensie
PENTRU SALARIAÞI- adeverinþã salariu
PENTRU ªOMERI- cupon ºomaj
PENTRU COPII- cupon alocaþie
PENTRU PERSOANELE FÃRÃ VENITURI- adeverinþã de la
Administraþia Finanþelor Publice Avrig din care sã rezulte cã nu au
niciun fel de venituri
- alte acte din care sã rezulte veniturile realizate.
Cererile de acordare a ajutorului se pot depune pe toatã perioada
sezonului rece. Ajutorul se va acorda începând cu luna depunerii cererii,
dacã aceasta a fost depusã pânã în data de 20 a lunii respective, sau
cu luna urmãtoare depunerii cererii, dacã aceasta fost depusã dupã
data de 20 a lunii.

Strategia Energeticã în 2020.
Obiectivul specific al proiectului
RENERGY presupune crearea de
condiþii mai bune pentru investiþii în
economia verde, ceea ce va
contribui la creºterea economicã,

crearea de locuri de muncã ºi
creºterea calitãþii vieþii.
Informaþiile ne-au fost oferite de
Mirela Petrar, coordonator
program „ENERGIE LOCALÃ”
AVRIG.
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Expozi\ii itinerante despre acvila \ipãtoare micã

