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Renaşterea Cugirului trebuie să continue!
Există momente de răscruce, momente de mare bucurie şipioşenie în istoria
oricărei naţiuni, comunitate sau grup, care definesc şi imprimă direcţia în care vor
fiinţa şi prospera acestea. Războiul de independenţă- când românii s-au descătuşat
de sub dominaţia Înaltei Porţi otomane, Marea Unire din 1918- prin care s-a înfăptuit
unirea Transilvaniei si Banatului cu Romania, şi mai recent, aderarea României la
Uniunea Europeană, toate acestea au fost vise care s-au materializat prin munca şi
sacrificiul unor oameni unici, atât prin ceea ce au realizat cât şi prin ceea ce au lăsat
moştenire posteriorităţii. Nicolae Kogălniceanu, I.C. Brătianu şiacum, C. P. Tăriceanu,
sunt astfel de oameni, care au pus interesele României mai presus de orice altceva,
oameni care au gândit liber şi apoi au scris istoria... LIBERALI! Avem nevoie de
oameni de acest calibru în continuare şi avem nevoie de ei acolo unde se iau deciziile
cele mai importante pentru România şi anume în Parlamentul European, de aceea,
prezenţa la votul din 25 noiembrie este vitală, pentru comunitatea noastră.
Iată că suntem din nou aproape, în aceste momente importante pentru
comunitatea noastră, pentru ţara noastră.
Am dus împreună România în Europa, împreună am pus umărul la
dezvoltarea ecomică a oraşului nostru şi tot împreună putem sta cu fruntea sus,
mândri de realizările şi victoriile obţinute în aceşti aproape patru ani care-au trecut.
Am ajuns, Prin noi înşine în Europa însă asta nu e totul... Mai avem încă
mult de muncit pentru a rămâne aici, şi mai ales pentru a ne ridica în ochii vecinilor
şi prietenilor noştri cu care împărţim acum, mai mult decât o titulatură.
Am reuşit, până în acest moment să realizăm în mare parte, obiectivele pe
care ni le-am propus în campania din 2004: asigurarea de terenuri cu utilităţi pentru
eventuali investitori, pavarea trotuarelor şi parcărilor (2000 mp pavaţi/dalaţi),
extinderea reţelei de canalizare şialimentare cu apă (2 km reţea canalizare şi 16,6 km
reţea de apă potabilă), modernizarea transportului pe raza oraşului, înfiinţarea unei
Biblioteci orăşeneşti în cadrul noii Case de Cultură precum şi modernizarea piaţetei
din faţă, amenajarea de spaţii verzi şi locuri de joacă pentru copii, proiecte pentru
învăţământ (Grădiniţa nr. 6) proiecte de protecţie civilă (Serviciul PSI şi canale de
preluare a apelor pluviale), implementarea sistemului de colectare containerizată a
deşeurilor menajere, înfiinţarea unui Centru Multifuncţional în cadrul Serviciului
Public de Asistenţă Socială, modernizarea celor două pieţe agroalimentare, crearea
unui birou al primăriei la Vinerea, înfrăţirea cu oraşe europene (Wasserburg- 2006)
etc.
Avem în curs de desfăşurare două mari proiecte– modernizarea drumului
de pe Râul Mare şi realizarea unei reţele de canalizare menajeră şi pluvială în zona
Râul Mic şi Cindeni– iar pe viitor, pentru un nou mandat, propunem ca proiecte
necesare oraşului nostru, viabilizarea de terenuri şi spaţii pentru investitori, finalizarea
modernizărilor pentru bulevardul Alexandru Sahia, canalizare şi apă curentă la
Vinerea, modernizarea parcărilor din zona blocurilor, modernizare străzi, realizarea
unei prize de apă pe râul Cugir-Vinerea, etc.
Renaşterea oraşului nostru trebuie să continue, Cugirul se află pe drumul
cel bun în a deveni un oraş european, însă asta se poate realiza numai cu sprijinul şi
în acceptul dumneavoastră, a locuitorilor săi.
Cu stimă,
Ing. Adrian TEBAN
Primarul oraşului Cugir

Se distribuie gratuit

Să ne cunoaştem oraşul!
1. FOTBALUL, în sezonul
competiţional actual-turul anului
fotbalistic-2007/2008 –este reprezentat de
următoaree echipe :
a- F.C. CUGIR- Liga IV-a, seniori şi
juniori; b- Pro-sport - campionatul
judeţean- seniori şi copii; c- Star -82seniori ; d- Atletic Cugir – cadeţi şi copii;
e- Echipe care se constituie în fiecare
şcoală gimnazială şi licee cu ocazia
concursurilor şcolare anuale.
2. RUGBYUL- în anul 2007 a renăscut în Cugir, prin Rugby Club Cugir. În zilele de
9 octombrie la Cluj-Napoca şi în 10 noiembrie la Cugir, cele două echipe ale Clubului, au
participat la Turneele Oficiale zona Transilvania. Echipele s-au calificat pentru turneul al
III-lea din 24 noiembrie de la Turda.
3. TENISUL DE CÂMP se reafirmă. În prezent elevulAndriuc Paul–Rareş este campion
naţional la vârsta de 10-11 ani. Elevul Borza Bogdan–Alexandru ocupă locul 1 pe ţară la
vârsta de 8-9 ani.
4. În Cugir sunt 2887 persoane cu vârsta de 70 ani şi peste.
5. ŞAHUL cugirean s-a afirmat în anul 2007 prin echipă în divizia A şi divizia B. La
individual s-a câştigat turneul veteranilor pe judeţul Alba.
6.NUMĂRUL DE SALARIAŢI –în luna octombrie la F.A.C. era de 850, iar la U.M.C.
820.
7. TOPUL JUDEŢEAN ALBA AL FIRMELOR pe anul 2006 cuprinde 29 firme
premiate din Cugir. Locurile 1-3 au fost ocupate de 15 firme, iar locurile 4-9 de alte 14
firme. 8 firme au primit premii speciale.
8. VETERANI DE RĂZBOI, în Cugir şi localităţile componente, sunt 53, iar văduve
de veterani de război 151.
9. PODURILE RUTIERE ŞI PODEŢELE în zona intravilană a oraşului Cugir sunt
situate astfel: pe Râul Cugir 4 poduri/6 podeţe; Râul Mare 2/0; Râul Mic 5/10 şi Valea
Viilor 6/1. Total 16/17.
10. STRĂZI în Cugir sunt 108, iar în Vinerea 23. În satele de munte: Bocşitură,
Bucuru, Călene, Feţeni, Goasele şi Mugeşti– numerele de case sunt stabilite începând cu
prima casă de la intrare dinspre Cugir.
11. CRESCĂTORIE DE MELCI- se află în zona Cindeni şi cuprinde cca 300.000
exemplare. Sunt destinaţi exportului.
12. LA CATEDRALA ORTODOXĂ, Adormirea Maicii Domnului a început etapa IIa de realizare a picturii.
13.LAETAPA NAŢIONALĂ de colectare a deşeurilor electrice şi electronice DEEEdin 3 noiembrie 2007- zona Cugir, s-au înmagazinat 106 obiecte cu greutate totală de
1.415 kg. La acţiune s-a remarcat şi Şcoala Generală nr.4 din Cugir.
14. NOUA STAŢIE DE CARBURANŢI –PETROM din Cugir s-a pus în funcţiune
în ziua de 1 noiembrie 2007.
15. LIFTURI în Cugir sunt numai la: Parcul Industrial -pentru 5 etaje şi la Spitalul
orăşenesc -2 buc pentru 3 etaje.
Ing. Aurel VOICU, viceprimar

Piaţa 1 Mai- o problemă stringentă pentru oraşul Cugir
Începând cu data de 11
noiembrie 2007, urmare a
solicitărilor şi întrunirilor cu
cetăţenii oraşului Cugir,
Primarul şi consilierii locali
au
luat
hotârârea
redeschiderii Pieţei 1 Mai.
Administrea
şi
funcţionarea pieţelor, a
târgului de animale din
oraşul Cugir a fost aprobată
prin H.C.L. 47/2002 şi a
fost atribuită prin contractul
cu nr. 5/8456 la data de
30.06.2004
societăţii
comerciale S.C. Dronca
S.R.L. pe o durată de 25 ani.
Conform clauzelor contractuale societatea comercială sus amintită a avut obligaţia ca până la
sfârşitul anului 2006 să realizeze toate investiţiile în vederea autorizărilor legale de funcţionare,
sanitar-veterinare, de mediu, P.S.I.
Întrucât pentru Piaţa 1 Mai (piaţa de sus) şi târgul de animale nu au fost realizate investiţiile
prevăzute în contract, în anul 2007 societatea S.C. Dronca S.R.L. nu a obţinut autorizările necesare
de funţionare, activitatea pieţei fiind suspendată temporar.

Până la data închiderii pieţei au avut loc discuţii între Primărie şi Administratorul pieţei pentru
realizarea investiţiilor în vederea obţinerii autorizaţiilor de funcţionare, lucru care nu s-a realizat,
Primăria Cugir fiind nevoită să înainteze acţiune în instanţă pentru rezilierea contractului de
concesiune. S-a avut în vedere stabilirea măsurilor urgente de realizare a investiţiilor necesare
funţionării în condiţii de legalitate a pieţei, astfel încât cetăţenii oraşului să beneficieze de servicii
de aprovizionare cu produse agroalimentare.
Aproximativ două luni de zile, pe perioada derulării procesului, piaţa a fost închisă creânduse un prejudiciu imens pentru locuitorii oraşului Cugir. La această dată, având în vedere solicitările
cetăţenilor precum şi a preocupărilor Primăriei pentru redeschiderea activităţii pieţei, a fost
convocată, la solicitarea Primarului Adrian Teban, o şedinţă în data de 17.11.2007, între Comisia
de Analiză din partea Consiliului Local şi reprezentanţii concesionarului S.C. Dronca S.R.L.
La această şedinţă S.C. Dronca S.R.L. s-a angajat ca până la data de 20.12.2007 să realizeze
toate investiţiile, prin care să primească autorizaţiile igienico-sanitare legale, în vederea funcţionării
în bune condiţii a Pieţei agroalimentare 1 Mai.
Investiţiile restante se referă la autorizarea halei de lactate-brânzeturi, prin modernizarea
instalaţiilor igienico-sanitare, blocul HD 6-parter cu destinaţia de spaţii comerciale, precum şi a
toaletei din zona centrală a pieţei, utilităţile fiind asigurate în prezent prin toalete ecologice amplasate
în zona pieţei.
Primăria Cugir este preocupată în continuare de bunul mers al administrării pieţelor din oraş,
având încrederea că cetăţenii vor beneficia de servicii de bună calitate privind funţionarea acestora
şi aprovizionarea cu produse agroalimentare.
Ing. Gheorghe CHIRILĂ
Administrator public
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Suntem într-un moment de răscruce.
Vom continua să producem arme la Cugir,
sau vom spune adio armelor? La această
grea întrebare încercăm să răspundem
astăzi.
Cine suntem?
Suntem Fabrica de Arme Cugir,
moştenitori ai unei tradiţii de peste două
secole de cultură industrială.
Suntem o nelipsită prezenţă în piaţa
specifică, cu toate problemele
postrevoluţionare, pierderea pieţelor
tradiţionale, lupta cu concurenţa în piaţa
armelor; probleme sociale deosebit de
grave, probleme economico-financiare greu
de depăşit, dar suntem în piaţă, contăm
acolo. Suntem beneficiarii unor contracte
mari, de durată, dar suntem în acelaşi timp
falimentari şi insolvabili prin moştenire.
Ce dorim?
Dorim să trăim, să producem, să ne
asigurăm viitorul. Dorim privatizarea.
Cum procedăm?
Avem un program de restructurarereorganizare care în urma analizei
aprofundate a fost aprobat de AVAS, forul
nostru tutelar. Programul îşipropune măsuri
radicale de reorganizare-restructurare a

Un nou început
societăţii de natură să o facă rentabilă,
flexibilă, atractivă pentru privatizare.
Principiile de baza ale acestui program
sunt:
-reorganizarea societăţii pe principiul
integratorului de produs, larg practicat în ţările
dezvoltate;
-procurarea componentelor necesare
integrării de la terţi, cu preponderenţă din
sectorul privat, recunoscut ca un sector ce
produce cu costuri minime;
-păstrarea societăţii ca titular de contract,
integrator de produs, gestionar al situaţiei
economico-financiare;
-separarea afacerii, care trebuie să
continue să se dezvolte, de problematica
financiară a societatii.
Ca atare am acţionat astfel:
-am reorganizat societatea pe o structură
funcţională minimă de cca. 170 angajaţi,
numită să asigure funcţiile de bază ale
interprinderii, precum şi integrarea
produsului;
-am disponibilizat pe baza O.U.G. 22/
2004 tot personalul excedentar, pentru a fi

Începând cu acest an, oraşul nostru
beneficiază de o nouă ofertă culturală,
promovată de Casa de Cultură a oraşului
Cugir.
Prin eforturile susţinute ale autorităţilor
administraţiei publice locale, există astăzi
un spaţiu adecvat vieţii culturale, spaţiu care
se doreşte a fi un nou început al activităţilor
cultural-artistice şi de educaţie permanentă
pentru toţi locuitorii oraşului.
După trei ani de încercări şi multe
intervenţii din partea domnului primar, s-a
reuşit ca, în luna iulie a anului 2007, să se
finalizeze proiectul de preluare a clădirii
Clubul Muncitoresc de către Primăria
Cugir. De atunci a început drumul anevoios
al transformării acestuia în Casă de Cultură.
În luna august a fost depus la Ministerul

Joi, 8 noiembrie 2007, profesorii şi
elevii Şcolii cu clasele I-VIII « Ioan Mihu »
Vinerea, au trăit un moment emoţionant,
terminarea lucrărilor de reabilitare ale
clădirii vechi. Bucuria acestui moment am
împărtăşit-o cu membrii comunităţii şi cu
foştii dascăli ai şcolii.
În urma finanţării pe care Şcoala
Vinerea a primit-o în decembrie 2006, au
fost demarate în luna iunie, lucrările de

ALEŞII NOŞTRI
Mircea TODORESCU
Consilier Local- P.C.
Locul si data nasterii: Cugir, 17.02.1953
Starea civila: casatorit, doi copii
Studii: 1982- Şcola tehnică de maiştrii Cugir
1995- Curs Managementul calităţii
Activitate profesională: 1970-1975: frezor secţiile Sculărie II şi
Prototip UMC II
1975-2002: şef Birou Recepţie materii prime şi aprovizionare UMC II
din anul 2006: şef Birou Administrativ SC Fabrica de Arme Cugir

Activitate politică:
-membru P.C. Cugir din 2002
-secretar general P.C. filiala Cugir
din 2000: consilier local, membru în Comisia de buget finanţe
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protejat în orice situaţie, dar şi pentru a putea
prelua în sistem privat activitatea acestora;
-negociem contracte de asociere cu
partenerii importanţi în vederea protejării
afacerii.
Care este finalitatea acestei actiuni?
Este în primul rând salvarea afacerii cu
tot ce decurge de aici:
-continuarea şi dezvoltarea afacerii;
-asigurarea unui număr important de
locuri de muncă;
-realizarea retehnologizării atât de
necesare, în noile firme private ce pot
beneficia de fonduri de dezvoltare, spre
deosebire de firma de stat.
În esenţă, finalitatea acţiunilor din
aceasta perioadă este, supravieţuirea,
dezvoltarea, asigurarea viitorului,
asigurarea continuităţii în viitor a tradiţiei
biseculare a culturii industriale a oraşului, în
beneficiul locuitorilor săi.
Sperăm sincer într-un nou început.
Ing. Francisc KUDLER
Director General FAC

O nouă perspectivă culturală pentru Cugir
Culturii şi Cultelor un proiect de
finalizare a lucrărilor la Casa de
Cultură, în valoare totală de 7,5
miliarde ROL, din care 6,5
miliarde nerambursabili şi 1
miliard din bugetul local. Acest
proiect prevede executarea de
lucrări exterioare de amploare
precum şi finisaje interioare la
sălile existente.
Până în prezent s-au efectuat
o serie de renovări interioare cum ar fi:
reamenajarea scenei şi a unei săli de repetiţii,
precum şi compartimentarea magaziilor
pentru recuzită aferente acesteia; renovarea
foaierului şi a holurilor; înlocuirea instalaţiei
electrice şi modernizarea sistemului de
iluminat; raşchetarea şi paluxarea parchetului
sălilor de la etajul I.
În viitor se va continua renovarea
spaţiilor interioare, a sălii de spectacole, a
cabinelor pentru actori şi a grupurilor sanitare
dar şi renovarea exterioară a clădirii.
Până la data de 25 decembrie 2007 se
vor finaliza toate aceste lucrări prevăzute a fi
executate la Casa de Cultură.
Şi în ceea ce priveşte biblioteca publică
orăşenească, putem vorbi de un început,
deoarece în oraşul nostru n-a existat până

de

acum o asemenea instituţie. În luna august a
acestui an, Sindicatul Liber al S.C. U.M.
Cugir a predat Primăriei, fondul de carte din
dotare. Totodată, Biblioteca Judeţeană
„Lucian Blaga” din Alba Iulia, a avut o
contribuţie importantă la constituirea fondului
necesar înfiinţării unei biblioteci publice în
oraşul nostru, prin donarea unui număr de
25.100 volume de carte. În continuare se fac
demersuri şi pentru preluarea fondului de
carte de la Biblioteca Tehnică a fabricii.
Casa de Cultură are în vedere şi alte
activităţi specifice cu participare locală şi nu
numai. Din luna octombrie se organizează
cursuri de dans sportiv şi de societate, iar din
această lună au început cercurile de pian,
vioară, acordeon şi tobe. Pentru păstrarea
tradiţiei locale se vor reorganiza taraful şi
fanfara oraşului.
Încununarea cu succes a tuturor acestor
realizări va avea loc în data de 27 decembrie,
prin inaugurarea Casei de Cultură. Cu acest
prilej, dar şi cu ocazia tradiţionalului Concert
de Colinde, vă invităm să fiţi alături de noi
pentru a sărbători împreună acest frumos
început.
Insp. Luminiţa SGUBEA
Insp. Diane ŢIGĂNILĂ

Paşi către
viitor
reabilitare şarpantă corp I şi II, şi mansardare
la corpul II al clădirii vechi a şcolii.
Prin realizarea mansardei s-au obţinut
spaţii noi unde vor funcţiona:
- muzeul satului- loc al reîntâlnirii cu
trecutul, în a cărui dotare vor fi implicaţi şi
elevii, şi care îşi propune să trezească în tânăra
generaţie interesul pentru specificul local,
pentru tradiţii.
-atelierul de pictură pe sticlă, în care
copiii talentaţi ai şcolii noaste vor putea să
lucreze în condiţii optime, transpunându-şi
curaţenia lor sufletească în propriile lucrări.
Spaţiul luminos şi primitor care va
găzdui biblioteca şcolii şi, de ce nu, un viitor
Centru de Documentare şi Informare, ne
permite să sperăm că elevii vor redescoperi
CARTEA şi plăcerea de a citi, nemaivorbind
de bucuria adusă de asfaltarea terenului de
fotbal din curtea şcolii.
Diversificarea surselor de informare şi
transformarea Internetului într-un element al
vieţii cotidiene, reprezintă o deschidere spre
viitor .
Emotionantă a fost reacţia foştilor
dascăli ai şcolii în faţa acestor schimbări, în
faţa unei realităţi altadată nevisate.
Dovedindu-ne capabili să realizăm ceea
ce ne-am propus, ne-am câştigat, credem, şi
dreptul de a visa mai departe.
Prof. Laura TEBAN
D ir ecto r ª co a la g en er a lã V in er ea

Vârstinicii sărbătoriţi!
În data de 30 septembrie s-a organizat, cu sprijinul Primăriei Cugir
şi a Serviciului de asistenţă socială prin Centrul Multifuncţional de
servicii sociale, un eveniment adresat persoanelor vârstnicie. Având în
vedere că pe 1 octombrie se sărbătoreşte „Ziua internaţională a
persoanelor vârstnice”, 36 de pensionari cugireni şi 15 beneficiari ai
serviciilor Centrului Multifuncţional, au vizitat obiective turistice şi
situri religioase precum Schitul de la Păltiniş, Municipiul Sibiu, Muzeul
civilizaţiei populare tradiţionale „Astra”, Muzeul Brukenthal.

Proiect pentru extindere
reţele apă
Primăria Oraşului Cugir, în parteneriat cu Instituţia Prefectului Alba
şi Asociaţia pentru Dezvoltarea Comunitară a Romilor din Cugir,
implementează proiectul „Extindere reţele de alimentare cu apă şi realizare
branşamente pentru comunitatea de romi din Cugir”, finanţat de Agenţia
Naţională pentru Romi. Proiectul are o valoare totală de 132.196 lei din
care 120.000 reprezintă contribuţia ANR iar 12.196 contribuţia locală,
asigurată de Primăria Cugir. Obiectivul specific al acestui proiect este
„Îmbunătăţirea accesului la infrastructură şi minim de utilităţi a
comunităţii de romi din oraşul Cugir”. Perioada de implementare a
proiectului este de 6 luni, în prezent derulându-se lucrările de execuţie a
reţelelor şi a branşamentelor, urmând ca după finalizarea acestora să se
realizeze recepţia şi predarea în folosinţă.

Bani de la Guvernul României
pentru şcolile din Cugir
În şedinţa ordinară din data de 17 octombrie anul curent, Guvernului
României a dispus acordarea unor sume importante pentru realizarea de
obiective de investiţii la unităţile de învăţământ din oraşul Cugir. Astfel,
Şcoala Nr. 2 şi Grădiniţa nr. 4 primesc fiecare câte 150 mii lei, Colegiul
Tehnic „I.D. Lăzărescu” primeşte 200 mii lei iar Şcoala „Iosif Pervain”
primeşte 175 mii lei, destinaţia acestor sume fiind realizarea de consolidări
şi reabilitări imobile, reparaţii capitale şi asigurarea de utilităţi.

În atenţia fermierilor care au primit
cotă de lapte!
Toţi cetăţenii care au primit cotă de lapte sunt rugaţi să se prezinte la
Primăria oraşului Cugir - camera 16 - pentru a li se preda, sub semnătură,
Caietul Fermierului format „personalizat”, în care se va ţine evidenţa
cantităţilor de lapte din gospodărie. Amintim că acest lucru este
obligatoriu, existând riscul pentru cei care nu completează Caietul
amintit, să li se retragă cota de lapte. Termenul stabilit, este 20 noiembrie
2007.

Poliţia Comunitară Cugir vă
informează:
Ca urmare a unor controale efectuate de patrulele Poliţiei Comunitare Cugir, în
perioada 15.10.2007 – 15.11.2007, au fost aplicate amenzi contravenţionale pentru:
staţionarea autovehiculelor pe zona de interzis de pe str. Al. Sahia şi nerespectarea
Regulamentului de ordine publică şi gospodărire comunală al oraşului Cugir, după
cum urmează:
Pe zona de acces interzis, de pe str. Al. Sahia, pentru staţionarea autovehiculelor
neautorizate conform H.C.L. 10/2005, au fost sancţionaţi: în data de 22.10.2007,
B.D. domiciliat în mun. Oradea, str. Calea Adevărului, nr. 62, jud. Bihor; B.F.G.
domiciliat în oraş Sebeş, str. Lucian Blaga, nr.55, jud. Alba; în data de 25.10.2007,
I.P.V. domiciliat în oraş Cugir, str. Făgeţel, nr. 2, jud. Alba; C.M. domiciliat în com.
Săliştea, str. Mică, nr.110, jud. Alba; P.V.D. domiciliat în mun. Alba-Iulia, str. Cloşca,
nr. 7, jud. Alba; B.V. domiciliat în mun. Sibiu, str. Agîrbiciu, nr. 7, jud. Sibiu; în data
de 02.11.2007, C.T.O. domiciliat în oraş Cugir, str. 1 Dec. 1918, nr. 3, jud. Alba; în
data de 09.11.2007, S.I.A. domiciliat în mun. Timişoara, str. Căpitan Dămsescu, nr.
57, jud. Timiş; în data de 13.11.2007, M.N.D. domiciliată în oraş Cugir, str. Mihai
Viteazu, nr. 55, jud. Alba; M.A. domiciliat în mun. Alba-Iulia, str. Regimentul 5
Vânători, nr. 46, jud. Alba; I.R. domiciliat în mun. Bucureşti, Sector 4, str. Izvorul
Rece, nr. 5, fiecare cu suma de 25 lei.
Pentru păstrarea ordinii şi liniştii publice, coform H.C.L. 10/2005, au fost
sancţionaţi în data de 28.10.2007, S.V.M. domiciliată în oraş Cugir, str. Victoriei, nr.
17, jud. Alba; în data de 29.11.2007, B.T. domiciliat în sat Pişchinţi, com. Romos,
nr. 118, jud. Hunedoara, fiecare cu suma de 35 lei.
Pentru degradarea mobilierului urban, conformH.C.L. 10/2005, a fost sancţionată
în data de 15.10.2207, G.F.A. domiciliată în oraş Cugir, str. Plopilor, nr. 2, jud. Alba,
cu suma de 12,5 lei.
Pentru lăsarea liberă a animalelor în zone verzi, conform H.C.L. 10/2005, a fost
sacţionat în data de 19.10.2007, M.I. domiciliat în oraş Cugir, str. Rozelor, nr. 31,
jud. Alba, cu suma de 25 lei.
Ing. Gheorghe CHIRILĂ
Administrator public
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ROMANIA,
JUDEŢUL ALBA,
ORAŞUL CUGIR,
CONSILIUL LOCAL

octombrie 2007

NAŞTERI ÎNREGISTRATE:

HOTĂRÂREA nr. 194/2007
Consiliul Local al oraşului Cugir, întrunit în şedinţă ordinară,
Avand in vedere referatul nr. 6095/08.10.2007 al Serviciului Public de Asistenta Sociala din
subordinea Consiliului Local al oraşului Cugir, prin care se propune constituirea Consiliului
Comunitar Consultativ la nivelul primăriei Cugir, care va sprijini Serviciul Public de Asistenţă
Socială din subordinea Consiliului Local Cugir;
Văzând Proiectul de hotarare initiat in acest sens de catre Primarul orasului Cugir şi avizul
favorabil al Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local ,
Ţinând cont de prevederile art. 103 şi următoarele din Legea 272/2004 privind protecţia şi
promovarea drepturilor copilului, cu modificările ulterioare
In temeiul articolelor 36, (2) lit. d), alin 6 si art. 45 din Legea nr.215/2001, Legea administratiei
publice locale republicată,
HOTARĂŞTE:
Articolul 1 : Se aprobă constituirea Consiliului Comunitar Consultativ, în următoarea
componenţă :
- d-nul Dan Chereches , consilier local – preşedinte
- d-na Mariana Medrea , asistent social SPAS – secretar
- d-na Tatiana Petric, consilier judeţean şi om de afaceri – membru
- d-na Lupu Gabriela, cadru didactic – membru
- d-nul Donu Gheorghe, preot ortodox – membru
- d-nul Codrea Gh. Viorel, preot greco-catolic - membru
- d-na Sinea Camelia, agent Poliţia de Proximitate – membru
- d-nul Rusu Valentin, medic – membru
Articolul 2 : Se aprobă Regulamentul de funcţionare a Consiliului Comunitar Consultativ
constituit la nivelul primăriei Cugir, judeţul Alba potrivit anexei parte integrantă a prezentei hotărâri.
Articolul 3: Prezenta hotărâre se va comunica persoanelor şi instituţiilor interesate cu aducerea
la îndeplinire.
Cugir, 15.10.2007

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Consilier
Ing. Murg Cornel

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar
Jr.Ioana Pastiu

ROMANIA
JUD. ALBA
ORAŞUL CUGIR
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR.212/2007
Consiliul local al oraşului Cugir , jud. Alba, întrunit in şedinţa extraordinară,
Având în vedere raportul de specialitate a Compartimentului de Urbanism şi Amenajarea
Teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului prin care se propune aprobarea
documentaţiei în fază de SF –„ Reabilitare termică a clădirilor şcolii prin înlocuirea tâmplăriei
existente cu tâmplărie PVC şi geam termopan” a Colegiului Tehnic I.D.Lăzărescu,
Văzând avizul favorabil al Comisiei de Buget Finanţe si Administrarea Domeniului
Public din cadrul Consiliului local al oraşului Cugir si Proiectul de hotărâre iniţiat in acest
sens de către Primarul oraşului Cugir,
Ţinând cont de prevederile articolului 42, litera „b” , din Legea 500/2002 privind
finanţele publice,
În temeiul articolelor 36, aliniatul 4, litera „d”, si art. 46 din Legea nr. 215/2001,
Legea administratiei publice locale,republicată
HOTĂRĂŞTE
Articol unic – Aprobă documentaţia în fază de SF –„ Reabilitare termică a clădirilor
şcolii prin înlocuirea tâmplăriei existente cu tâmplărie PVC şi geam termopan” a Colegiului
Tehnic I.D.Lăzărescu
-valoarea totala a investiţiei – 254.430 lei , din care
C+M – 251.930 lei
- durata de realizare a investiţiei – 30zile
CUGIR 08.11.2007
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
CONSILIER
Ing. COSTINAŞ IOAN

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
Jr. IOANA PAŞTIU

-BĂNĂŢAN VILMOŞ-BELODEDICI;
-STOICA NICOLAE-ANDREI;
-IRIMESCU ALEXANDRU-DUMITRU;
-ŞOIT ANDREI;
-LAZEA ANDREA-MARIA (ACT
TRANSCRIS – născută în localitatea
NOVENTA VICENTINA – ITALIA);
-JEFLEA DARIUS-GEORGE;
-CEAUŞESCU ANTONIA-JASMINE;
-DONDOŞ SIMION-FINEAS;
-DICU SEBASTIAN-NICOLAE;
-TIBU CRISTIAN-MIHAI;
-BOGDAN LARISA;
-DUŞA DAVID-IOAN;
-DUDAŞ COSMINA-ELENA;
-GATEA ALEXANDRU-OVIDIU;
-TODOR DARIA-MARIA;
-ONICA BIANCA-ADRIANA;

-TANASE TIBERIU şi CIUCUR VASILICAMARIANA;
-ROŞCA FLORIN şi MOLDOVAN
ALEXANDRA;
-ARDELEAN NICULAE şi POPOVICI
DANIELA-ANIŞOARA;
-PAVEL CEZAR şi BRADEA MARIALINELIDIA;
-SABĂU MATEI-COSMIN şi TODEA ANCALOREDANA;
-VASILCAN SERGIU şi BENCOVICI ALINAALEXANDRA;
-MOLDOVAN IOAN şi BUTA ELLA;
-RADU AUREL şi SMARANDESCU
NICOLETA-IONELA;
-CHIRILĂ IOAN-PAUL şi TOMA CARMENCLAUDIA;
-CÎRJEA FLORIN-VASILE şi PETRUSE
IUSTINA;
-SABĂU MARIN-ION şi LUPU ANA.
DECESE ÎNREGISTRATE:

CĂSĂTORII ÎNREGISTRATE:
-MUNTEAN MARIAN şi TRANDAFIR
ADINA-MARIA;
-STOIAN NICOLAE-VADAR şi CÎRSTEA
NICOLETA-ADELINA;
-PĂŞTINĂ ADRIAN-CĂLIN şi JURJ
CAMELIA-GABRIELA;
-FĂT MIRCEA-ALEXANDRU şi RĂDUCU
LUCIA-ELENA;
-MARTINESCU MIHAI-CORNEL şi BACIU
LOREDANA;
-RUSU AUREL şi MARIAN ELENA;
-FAUR MIRCEA şi BODOR ELENA-MARIA;
-PAŞCA LIVIU-VASILE şi FILIMON
DANIELA-MIRELA;
-NETREPEIU PAVEL-ŞTEFAN şi BÂLDEA
SIMONA;
-VORNICU
CORNELIU-FLORIN
şi
MĂRGINEAN IOANA-ADINA;
-VULCU IOAN-VIRGIL şi PAŞCA DORINA;
-LEOPAC
ADRIAN
şi
MUNTEAN
ELISABETA;
-COSMA TRAIAN şi DUŞU FLORINACECILIA;
-RICK HANS PETER şi DIYMATSEK ANA
(ACT TRANSCRIS – căsătoria s-a încheiat în
localitatea BITBURG – GERMANIA)
-ITU SERGIU-OVIDIU şi BALEA ADINAMARIA;
-CIORAN VIOREL-DORU şi WACHEL
ELISABETA;
-KREMPELS GHEORGHE-CIPRIAN şi
GEAMĂN EUGENIA-CRISTINA;
-BOLDOŞAN COSMIN-RAUL şi BUDA
ANDREEA-GEORGETA;

-DANCIU VIORICA, cu ultimul domiciliu în
oraşul Cugir, str.Constructorului nr.4;
-PINTER DOMNICA, cu ultimul domiciliu în
Cugir-Vinerea, str.Principală nr.39;
-POPA IOAN, cu ultimul domiciliu în Cugir,
str.Victoriei nr.17;
-PAŞCA ADRIANA-ROXANA, cu ultimul
domiciliu în Cugir, str.Victoriei nr.49;
-ŞTEFAN SAVETA, cu ultimul domiciliu în
Romos;
-GOADĂ IOAN, cu ultimul domiciliu în Cugir,
str.Livezii nr.5;
-LOGHEN ROMICA, cu ultimul domiciliu în
Cugir, str.Ştefan cel Mare nr.5;
-PĂSCULESCU CONSTANTIN, cu ultimul
domiciliu în Cugir, str.Ghe.Asachi nr.15;
-MAXIM MARINCA, cu ultimul domiciliu în
Cugir, str.Lalelelor nr.2;
-DANCIU LETIŢIA, cu ultimul domiciliu în
Cugir-Vinerea, str.Merilor nr.17;
-BARBU IOAN, cu ultimul domiciliu în CugirVinerea, str.Cireşilor nr.5;
-BORSA IOAN, cu ultimul domiciliu în Cugir,
str.Lalelelor nr.5;
-MUNTEAN ANA, cu ultimul domiciliu în
Cugir, str.G.Coşbuc nr.16;
-MIHALIC VASILE, cu ultimul domiciliu în
Cugir, str.Doinei nr.2;
-LUCACI EMIL, cu ultimul domiciliu în Cugir,
sat Călene;
-NUC VIRGIL, cu ultimul domiciliu în Cugir,
Al.Constructorului nr.3;
-BOICIUC IOAN, cu ultimul domiciliu în
Cugir, str.I.Creangă nr.55.
Rodica-Felicia CRĂCIUN –DRĂGOI
Ofiţer Stare Civilă

Noutăţi despre ajutoarele de încălzire
Programul national de acordare a ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi
populaţiei pentru plata energiei termice, s-a desfăşurat şi în oraşul nostru în concordanţă cu reglementările
legale în vigoare.
Aproximativ3.865 de cugireni au solicitat ajutor financiar pentru incalzirea locuintei. Contabilizarea
cererilor a fost facuta în data de 10.11.2007 . Cele mai multe cereri: 3.532 - au fost depuse de catre
cugirenii care locuiesc la bloc si care au solicitat, astfel, ajutor pentru plata gazului metan şi 252 – de către
cei care se încălzesc cu lemne şi nu sunt beneficiari de ajutor social. Pentru cei 81 de solicitanţi (beneficiari
de ajutor social) a subvenţiei pentru lemne a fost făcută şi plata acestor drepturi, sumă care a fost suportată
din bugetul local prin transferuri de la bugetul de stat – 20.250 lei. De remarcat este faptul ca numărul
cererilor pentru acordarea ajutoarelor de caldură în aceasta iarnă este mai mic faţă de cel al solicitărilor
înregistrate iarna trecută. Unul dintre motive este faptul că o mare parte dintre solicitanţi, majoritatea
pensionari, nu s-au mai încadrat printre beneficiarii ajutoarelor de încălzire. Cauza - ultimele indexări ale
valorii punctului de pensie, indexări care au făcut ca unele persoane să depăşească, astfel cei 500 de lei
stabiliţi ca limită a valorii veniturilor pentru care era valabilă acordarea de ajutoare. De la 1 ianuarie 2008,
însă, limita veniturilor pentru care se prevede acordarea de ajutoare de căldura este de 615 lei.
Legislaţia din domeniul ajutoarelor de încălzire a suportat diverse modificări, e drept în beneficiul
solicitanţilor, culminând cu apariţia OUG nr. 121/31.10.2007 pentru modificarea şi completarea OUG 5/
2003.
Beneficiarii ajutoarelor de încălzire cu gaze naturale trebuie sa cunoască faptul că modificările
intervenite în veniturile familiei în cursul lunilor noiembrie si decembrie 2007 şi luna ianuarie 2008 vor fi
comunicate Serviciului Public de Asistenţă Socială Cugir în cursul lunii ianuarie 2008, prin depunerea
unei noi cereri şi declaraţii pe propria răspundere. Celelalte tipuri de modificări care vizează componenţa
familiei pot fi comunicate oricând pentru a fi operate prin emiterea unei noi dispoziţii de stabilire a dreptului.
Beneficiariiajutoarelor de încălzire cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, nu trebuie să comunice
modificări intervenite în componenţa familiei şi a veniturilor, iar drepturile financiare stabilite iniţial nu se
vor majora din ianuarie 2008. Majorarea limitelor de venituri se aplică numai pentru persoanele şi familiile
care îndeplinesc condiţiile de acordare începând cu luna ianuarie 2008 care trebuie să solicite acest drept
prin depunerea unei cereri însoţită de acte doveditoare la Serviciul Public de Asistenţă Socială Cugir.
Şef Serviciu
c.jr. Ştirb Nedel Viorica
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Noi reglementări privind ajutorul
pt soţul supravieţuitor

În Monitorul Oficial nr.498/
2007 a fost publicată Legea
nr.255/2007 privind acordarea
unui ajutor lunar pentru soţul
supravieţuitor. Această lege
modifică şi completează Legea
nr.578/2004 şi se aplică începând
cu 1 ianuarie 2008.
În lege se spune că:
(1) Soţul supravieţuitor al
unei persoane care, la data
decesului, avea calitatea de
pensionar, după caz, în sistemul
public de pensii şi alte drepturi
de asigurări sociale, în fostul
sistem al asigurărilor sociale de
stat sau în fostul sistem al
asigurărilor sociale pentru
agricultori beneficiază, la cerere,
în condiţiile prezentei legi, de un
ajutor lunar.
(2) Ajutorul lunar se acordă
soţului supravieţuitor care, la
data solicitării, îndeplineşte
cumulativ următoarele condiţii:

a) este pensionar din
sistemul public de pensii şi are cel
puţin vârsta standard de
pensionare;
b) nu beneficiază de pensie
din alte sisteme neintegrate
sistemului public;
c) nu s-a recăsătorit după
decesul soţului;
d) durata căsătoriei cu soţul
care a decedat a fost de cel puţin
10 ani;
e) nu se află în una dintre
situaţiile prevăzute la art. 5 alin.
(1) din Legea nr. 19/2000, cu
modificările şi completările
ulterioare;
f) are domiciliul pe
teritoriul României.
(3) Ajutorul lunar se acordă
în situaţia în care cuantumurile
drepturilor de pensie realizate la
data solicitării de către beneficiari
sunt mai mici de:

a) 364 lei, în situaţia soţului
supravieţuitor care beneficiază de
pensie stabilită în baza prevederilor
Legii nr. 19/2000, cu modificările
şi completările ulterioare, sau
stabilită în fostul sistem al
asigurărilor sociale de stat, precum
şi în situaţia soţului supravieţuitor
care beneficiază atât de pensie
stabilită în fostul sistem al
asigurărilor sociale de stat, cât şi în
fostul sistem al asigurărilor sociale
pentru agricultori;
b) 140 lei, în situaţia soţului
supravieţuitor care beneficiază
numai de pensie stabilită în fostul
sistem al asigurărilor sociale pentru
agricultori.
(4) Cuantumul ajutorului lunar
este de:
a) 90 lei lunar, pentru soţul
supravieţuitor care se regăseşte în
situaţiile prevăzute la alin. (3) lit.
a);

Asociaţia crescătorilor de
animale din oraşul Cugir a
participat la târgul IndAgra 2007
Bucureşti desfăşurat în perioada
07.11.2007-11.11.2007.
Delegaţia
Asociaţia
crescătorilor de animale din oraşul
Cugir compusă din 24 cetăţeni ai
oraşului Cugir şi localităţii Vinerea
au participat în data de 11.11.2007
la Târgul Expoziţional IndAgra
2007 în Bucureşti la Complexul
Romexpo în scopul înbunătăţirii
cunoştiinţelor în domeniul
zootehniei şi agriculturii.

Salonul de industrie alimentara
a gazduit masini pentru prepararea
produselor de panificaţie pentru
prelucrarea laptelui şi diverse
produse alimentare.
La salonul pentru agricultură au
fost prezentate maşini, utilaje şi
unelte agricole, (ex. utilaje din game
diferite semănători, prăşitori,
tocători, remorci tehnologice,
maşini de adunat răvăşit fân, până
la maşini de pregătit patul
germinativ) precum şi material
săditor, îngrăşăminte şi pesticide. În
acest salon au fost prezenţi şi

IndAgra 2007

b) 35 lei lunar, pentru soţul
supravieţuitor care se regăseşte
în situaţia prevăzută la alin. (3)
lit. b).

infracţională, la data de 02.11.2007
numiţii M. MIHAI-DACIAN de 21
ani,
M.
ALEXANDRUEMANOIL de 21 ani, M.
CONSTANTIN-CIPRIAN de 25
ani şi P. COSMIN-IOAN de 28 ani,
toţi din Cugir, str. G. Coşbuc,
persoane care în mod repetat au
comis astfel de fapte, au fost
prezentaţi instanţei de judecată cu
propunere de arestare preventivă,
împotriva acestora fiind luată
măsura arestării preventive.
Această acţiune va fi continuată
de către lucrătorii Poliţiei oraşului
Cugir pentru anihilarea întregului
grup de infractori şi stoparea acestui
fenomen infracţional.
În cursul lunii noiembrie 2007
lucrătorii Poliţiei oraşului Cugir au
participat împreună cu Serviciul de
Investigare a Fraudelor din cadrul
Inspectoratului de Poliţie al
Judeţului Alba şi poliţişti din cadrul
altor structuri la anihilarea unui grup
de traficanţi de ţigări şi alcool care

Jr. Mircea SIMU
Consilier juridic

Având în vedere acest
fenomen şi la nivelul unităţii
noastre au fost dispuse măsuri în
acest sens, astfel încât săptămânal
(în special în weekend) vor fi
efectuate acţiuni pe raza de
competenţă, împreună cu lucrători
din cadrul Serviciului Poliţiei
Rutiere al Inspectoratului de Poliţie
al Judeţului Alba, pe linie de viteză,
depăşiri neregulamentare, consum
de alcool şi altele.
Întrucât se apropie sărbătorile
de iarnă, conform prevederilor
legale atragem atenţia cu privire la
folosirea pocnitorilor şi altor
materiale distractive pe bază de
amestecuri pirotehnice, deoarece
folosirea acestora în afara cadrului
legal constituie infracţiune.
Com. Şef Nicolae OLARU
Şeful Poliţiei or.Cugir

Educaţie culturală prin tradiţii
Româneşte aşa a fost!
Româneşte aşa va fi!
Şcoala cu clasele I-VIII
„Iosif Pervain” din Cugir a
fost una dintre cele cinci şcoli
ale judeţului Alba, care
alături de alte şcoli din cinci
judeţe, a fost selectată pentru
a participa la proiectul
„Educaţie culturală prin
tradiţii” iniţiat de Fundaţia
Culturală „Terrarmonia”.
Urmărind scopul proiectului,
de promovare a identităţii
culturale româneşti, în şcoală
s-au desfăşurat o mulţime de
activităţi, la care au participat
atât elevii claselor I-VIII şi

dascălii lor, cât şi părinţii şi
bunicii, precum şi preşcolarii
de la grădiniţele aparţinătoare.
Printre activităţile desfăşurate
amintim:
-Iniţierea în pictură pe sticlă a
fost atractivă pentru elevii
claselor a II-a şi a III-a, aceştia
descoperind tehnica de lucru
şi realizând icoane foarte
frumoase.
-Expoziţie cu obiecte
tradiţionale specifice zonei,
aduse de elevi şi familiile lor.
Printre acestea s-au regăsit:
budâi , sucală, ti glăzău,
chişchinău cu ciucuri mari,
ciupag şi costume populare,
păretare în deşte, toate

purtând amprenta unor timpuri
străvechi. Impresiile notate de
vizitatori în jurnalul expoziţiei
au fost o dovadă că efortul
dascălilor nu a fost în zadar,
obiectele expuse stârnind
interesul şi bucurându-se de
apreciere.
„O întoarcere în timp îmi
întotdeauna
li ni şteşte
sufletul…Când văd portul
popular, ţesăturile cu motive
populare, când ascult muzica
noastră populară…mă bucur
că trăiesc în această ţară…”
(R. Mihai)
Chiar dacă în calendar nu era
nicio sărbătoare, totuşi, părinţii
şi bunicii au lăsat pentru două

Sfatul Specialistului:

Cultura
caisului

(6) Ajutorul lunar se
stabileşte prin decizie emisă de
casa teritorială de pensii în termen
de 30 de zile de la data depunerii
cererii şi se plăteşte de către casele
teritoriale de pensii începând cu
data de întâi a lunii următoare
depunerii cererii.

producătorii ecologici din sectorul
zootehnic, viticol şi pişcicol.
La sectorul zootehnic au fost
prezentate speciile de animale:
bovine (pentru lapte carne), caprine,
cabaline din rasele „Trăpaş
Românesc”, „Lipiţan”, „Ardenez”
ovine din rasele „Merinos”,
„Ţurcană”, „Ţigaie” şi suine din
rasele „Pic”, „Landras” şi „Marele
Alb”.
Ing. Herţa Liviu

îşi desfăşura activitatea pe raza
oraşului nostru şi a altor judeţe.
Cu această ocazie au fost
confiscate un număr de 66.356
pachete ţigări care aveau aplicate
banderole fiscale de Ucraina şi
Republica Moldova şi cantitatea de
71 litri alcool fără banderolă fiscală,
iar un număr de 9 persoane au fost
prezentate instanţei cu propunere de
arestare preventivă, în cauză fiind
continuate cercetările de către
Serviciul de Investigare a Fraudelor
din cadrul Inspectoratului de Poliţie
al Judeţului Alba.
Datorită faptului că la nivelul
întregii ţări a crescut numărul
evenimentelor rutiere, de către
conducerea Inspectoratului General
al Poliţiei Române s-a dispus luarea
unor măsuri preventive prin
efectuarea de acţiuni şi controale pe
arterele rutiere, în special în zonele
în care au avut loc frecvent accidente
grave de circulaţie.

C ugir

(5) În situaţia în care durata
căsătoriei cu soţul care a decedat
a fost mai mică de 10 ani, dar de
cel puţin 5 ani, cuantumul
ajutorului lunar prevăzut la alin.
(4) se diminuează proporţional.”

Poliţia oraşului Cugir vă informează:
Având în vedere că în cursul
acestui an a fost înregistrată o
creştere a fenomenului infracţional
de sustragere a materialelor feroase
şi neferoase, în special din S.C.
Uzina Mecanică Cugir S.A. şi
societăţile care îşi desfăşoară
activitatea în cadrul S.C. Parcul
Industrial Cugir S.A., lucrătorii
Poliţiei oraşului Cugir au
desfăşurat activităţi constând în
investigaţii, patrulări şi pânde în
vederea identificării şi prinderii în
flagrant a autorilor acestui gen de
infracţiuni.
În urma acestor activităţi, au
fost prinşi în flagrant, în repetate
rânduri, mai multe grupuri de
persoane de etnie rromă, împotriva
cărora s-a dispus începerea
urmăririi penale pentru comiterea
infracţinilor de furt calificat, fiind
trimişi în judecată în stare de
libertate.
Datorită faptului că aceştia şiau
continuat
activitatea

de

ore munca şi au îmbrăcat
strai popular, venind alături
de copiii şi dascălii lor
pentru a reînvia obiceiuri de
mult uitate în cadrul
şezătorii „Sara bună, dragii
mei…”
Strigăturile, dansurile
populare, cântecele culese
de către elevi de la bătrâni
sfătoşi au reînviat în
sufletele noastre bucuria de
a fi români.
Filimon Gabriela,
Dubleş Ana,
Rotar Silvia,
Mitu Cornelia
Şcoala cu clasele I-VIII
„Iosif Pervain” Cugir

Valoarea alimentară a fructelor, potenţialul ridicat de producţie al pomilor,
faptul că pomii intră pe rod destul de timpuriu iar coacerea fructelor are loc întro perioadă în care există un gol de fructe, se coc după cireşe şi vişine, toate
aceste fac din cais o specie dorită de fiecare gospodar în grădina sa. Cu toate
acestea caisul este considerat un pom cu risc în unele zone, inclusiv în zona
noastră, în primul rând din cauza rezistenţei slabe la ger, la brumele târzii de
primăvară, a sensibilităţii la diferite boli specifice şi apariţiei adeseori a pieirii
premature a pomilor. Pentru a avea succes în cultivarea acestei specii pomicole
este important să cunoaştem particularităţile de creştere şi rodire şi cerinţele
faţă de mediu.
Sistemul radicular la caisul pe rădăcini proprii sau altoit pe franc sau zarzăr
este repartizat pe două nivele. Cea mai mare parte a rădăcinilor sunt situate în
sol la adâncimea de 20-60 cm, iar cca 10% pătrund mai adânc, putând ajunge
până la 4-4,5 m. În plan orinzontal rădăcinile sunt repartizate pe o rază ce
depăşeşte proiecţia coroanei. De aici şi recomandarea ca fertilizarea să se facă
pe întreaga suprafaţă a proiecţiei coroanei.
Trunchiul pomului la cais poate fi de 50-100 cm înălţime, cu tendinţa de a
fi cât mai mic pentru protejarea tulpinii împotriva insolaţiei şi a vănturilor reci
şi uscate din timpul iernii. Este necesar ca acesta să fie menţinut sănătos toată
viaţa pomului. În ce priveşte comportarea în procesul de polenizare, majoritatea
soiurilor de cais sunt autofertile, ceea ce determină legarea unui număr mare de
fructe şi la pomii izolaţi.
Tehnologia de cultură trebuie adaptată astfel încât să asigure condiţii optime
de iluminare a întregii coroane şi pe tot parcursul zilei. Caisul este foarte exigent
faţă de căldură. Pomii înfloresc şi leagă atunci când temperatura aerului depăşeşte
10 grade, iar în timpul vegetaţiei cere temperaturi medii de 20 grade.
Pieirea prematură a pomilor provoacă cele mai mari pagube la cais, fiind
factorul care limitează extinderea acestei specii. După rapiditatea şi modul cum
apar şi se manifestă simptomele, se pot distinge:
-uscarea bruscă a pomilor, cunoscută şi sub denumirea de apoplexia caisului.
Aceasta apare în timpul vegetaţiei şi fără semne vizibile de suferinţă, pomul se
usucă în totalitate sau parţial. Frunzele se vestejesc brusc în numai 2-3 zile;
-pieirea lentă a caisului. Se instalează pe fondul unor dereglări fiziologice
datorate condiţiilor pedoclimatice nefavorabile şi a unei agrotehnici
necorespunzătoare. În aceste condiţii pe pom se instalează boli şi dăunători care
sunt foarte virulenţi şi pot duce la uscarea acestuia.
Apoplexia caisului este un fenomen foarte complex care este cauzat de
a- Condiţii climatice nefavorabile, geruri mari în timpul iernii, gerurile
târzii de primăvară şi cele timpurii de toamnă
b- Atacul unor ciuperci fitopatogene: monilioza, cancerulnectrian, bacterii,
etc.;
c- Atacul unor dăunători de ex. atacul produs de carii, gândaci care atacă
scoarţa sau lemnul.
Măsuri preventive
Pentru a avea o cultură de cais de lungă durată şi cu o bună rentabilitate,
cele mai bune măsuri sunt cele preventive. În acest scop se recomandă:
- alegerea terenului;
- alegerea materialului săditor corespunzător zonei şi de preferat soiuri cu
rezistenţă genetică la boli;
- evitarea plantării caisului în teren unde au fost plantate anterior specii
sâmburoase;
- protejarea trunchiului de vătămări mecanice şi insolaţie şi a rănirii
rădăcinilor în timpul lucrării solului;
- aplicarea tehnologiilor în mod corespunzător pe tot parcursulvieţii pomilor.
Gheorghe SPĂTĂCEAN
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