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Festivalul Zilele Tineretului va fi
sărbătorit anul acesta în oraş
Organizat de obicei pe Râul Mare, la Cabana Mistreţu, Festivalul “Zilele Tineretului” va fi adus anul acesta în mijlocul
oraşului, mai exact în piaţeta Casei de Cultură. Conducerea
administraţiei locale a decis să schimbe locul de desfăşurare al
evenimentului din dorinţa de a-l face mai accesibil şi a asigura
prezenţa publicului pe tot parcursul programului, nu doar la concertele marilor artişti.
(continuare pagina 3)

Se distribuie gratuit

La Cugir, numărul infracțiunilor a
scăzut cu peste 7%
Potrivit Raportului activității poliției Cugir, numărul
infracțiunilor a scăzut în anul trecut față de anul 2012 cu 7,53%
înregistrându-se un număr de 565 de infracțiuni. Tot în cursul
anului 2013 au fost înregistrate 2 cazuri de tentativă de omor
și au fost aplicate aproape 3.000 de amenzi în valoare de peste
580.000 de lei.
(continuare pagina 3)

O parte din locuitorii din Cindeni se vor putea branşa la canalizare după data de 1 mai

În scurt timp, problema canalizării va fi de domeniul trecutului pentru locuitorii din Cindeni, care, din păcate, trebuie să suporte până atunci disconfortul
inerent unor astfel de investiţii. De foarte multe ori răbdarea cetăţenilor este pusă la încercare ca urmare a săpăturilor repetate şi a grămezilor de pământ care
fac dificilă circulaţia pe străzi. Pe cât sunt de vitale reţelele de canalizare, pe atât de neplăcute sunt lucrările de introducerea a lor, mai ales că presupun diferite
probe finale, cum ar fi cea de etanşeitate, care necesită acoperirea descoperirea reţelelor. Acest săpat-acoperit-săpat provoacă o stare de incertitudine în rândul
oamenilor, urmată, bineînţeles de o atitudine de nemulţumire, accentuată şi de ritmul lent al lucrărilor.
Pentru o parte dintre oamenii din Cindeni, disconfortul va lua sfârşit la 1 mai, când reţelele la care se lucrează în prezent vor fi predate, urmând că cetăţenii
să se poată branşa la canalizare, în urma unei cereri şi a unui proiect înaintate operatorului. Este vorba de reţelele de pe străzile Bradului (între M. Viteazu
şi I.B. Deleanul), Gh. Bariţiu, 1 Mai (parţial, înspre str. Suseni), 21 Decembrie 1989 (de la Valea Dăii la Şcoala Generală nr.1), Crinului, Crângului, Avram
Iancu (între Mărăşeşti şi Dragană). În prima jumătate a lunii mai va fi finalizată canalizarea şi pe străzile Avram Iancu, Mihai Viteazul, Primăverii, Ştrandului,
Decebal, Munteniei, Dealului, Serelor, Gh. Lazăr. În cazul acestora au fost executate deja toate probele care se impun, însă mai sunt necesare unele lucrări de
finisaj. Sunt în faza de execuţie reţelele şi racordurile pe străzile Livezii, Traian, T. Vladimirescu, Nuferilor, Dorului, I. Slavici, Făgeţel, Cooperatorilor. Pe
celelalte străzi din Cindeni lucrările fie sunt abia începute, fie vor începe luna viitoare, însă ele trebuie finalizate în 29 iunie a.c.		
Trebuie precizat
că împreună cu reprezentanţii SC Apa C.T.T.A am avut mai multe întâlniri cu executantul, în cadrul cărora administraţia locală şi-a manifestat nemulţumirea cu
privire la ritmul şi modul dezorganizat în care se lucrează, la numărul echipelor mobilizate şi la nerespectarea de către firmă executantă a graficului de execuţie
al lucrării.De anul acesta au fost suplimentate echipele de lucru, motiv pentru care ne aşteptăm la o accelerare a ritmului în care se lucrează, astfel încât la
sfârşitul lunii iunie toţi locuitorii din Cindeni să fie racordaţi la reţeaua de canalizare. Deocamdată, în cazul multor străzi graficul de lucrări este depăşit, motiv
pentru care vom soma din nou firma responsabilă.
În ceea ce priveşte starea drumurilor, constructorul are obligaţia de a le readuce la condiţia iniţială. De anul trecut şi până în prezent, administraţia locală,
prin intermediul Poliţiei Locale a aplicat firmei SC Fibec şapte sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 7.900 lei pentru că nu a luat măsurile de salubritate care se impuneau şi nu a reparat părţile carosabile deteriorate în urma lucrărilor executate.
Trebuie subliniat că extinderea canalizării în Cindeni face parte dintr-un proiect judeţean al Sc Apa C.T.T.A.- „Modernizarea şi reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă, canalizare şi tratare apă uzată în
aglomerarea Cugir”, în cadrul căruia oraşul nostru este beneficiar, contribuind cu 2% din valoarea investiţiei. Proiectul presupune extinderea reţelelor de canalizare pe o lungime de 14,2 Km, din care, până la
jumătatea lunii aprilie, au fost realizate jumătate. Tot în cadrul proiectului sunt executate şi lucrările de modernizare a staţiei de tratare de pe Râul Mare şi de construcţie a staţiei de epurare de la intrarea în Cugir.
În contextul acestor investiţii, am convenit cu operatorul de apă să construiască în Vinerea o staţie de pompare ape uzate care să asigure funcţionalitatea canalizării din localitate. În momentul de faţă este
în curs de finalitate proiectul, urmând să fie întocmită documentaţia de licitaţie. Din discuţiile purtate cu reprezentanţii SC Apa C.T.T.A, lucrările ar putea începe în semestru II al acestui an. Viitoarea staţie de
pompare va fi construită în aval de Vinerea şi va avea rolul de a prelua apele menajere de aici şi a le transporta la staţia de epurare Cugir.
Adrian TEBAN, Primarul orașului Cugir

Acţiuni de prevenire a violenţei în şcoli

Administraţia locală susţine activ orice demers menit să asigure liniştea publică, să întărească gradul
de securitate şi să contribuie la asigurarea unui climat de normalitate. Astfel, la scurt timp după campania “Te vrem în siguranţă”, desfăşurată alături de Jandarmeria Alba în şcolile din localitate, primăria a fost
cooptată într-un nou demers care vizează reducerea gradului de violenţă în şcoli. Este vorba despre o acţiune
a Poliţiei Oraşului Cugir, alături de care intenţionăm să organizăm o serie de întâlniri cu profesorii şi elevii
din instituţiile şcolare de pe raza localităţii noastre.
Violenţa în şcoli a devenit în ultima perioadă o problemă reală, iar părerea unanimă este că fenomenul riscă să ia amploare în câmpul educaţiei formale. Prezentă într-o diversitate de forme, de la poreclire,
ironizare, tachinare, ameninţare, bruscare și până la lovire, violenţa influenţează dezvoltarea elevilor din
punct de vedere psihic şi emoţional. Din acest motiv, se impune organizarea de acţiuni care să aibă rol informativ, atât pentru elevi, cât şi pentru dascăli şi părinţi, despre mijloacele prin care pot fi prevenite, modul
în care trebuie să se intervină atunci când au loc acte de violenţă, precum şi riscurile pe care şi le asumă cei
responsabili de astfel de fapte.
Împreună cu reprezentanţii Poliţiei Cugir, comandantul Şerban Traian Paul, adjunctul Călin Ioaneş şi
agentul şef Mircea Mizgai am avut o primă întrevedere cu directorii Şcolii “Singidava”, pentru a pune la
punct anumite detalii referitoare la acţiunile ce vor fi organizate cu elevii instituţiei de învăţământ. Astfel de
întâlniri urmează să aibă loc cu directorii tuturor şcolilor din localitate, pentru a putea fi conturat un program
al activităţilor viitoare.
Intenţia reprezentanţilor Poliţiei Oraşului Cugir este aceea de a fi prezenţi la orele de dirigenţie, în cadrul
cărora să interacţioneze cu elevii, să-i informeze cu privire la delicvenţa juvenilă şi formele de manifestare ale
violenţei. Prin creşterea gradului de informare şi oferirea unor informaţii corecte se urmăreşte conştientizarea
elevilor cu privire la pericolele la care se expun. Vor fi prezentate o serie de modalităţi de rezolvare ale
divergenţelor interpersonale şi personale la care trebuie să se apeleze atunci când apare o situaţie conflictuală.
Totodată, copiii vor afla cui trebuie să se adreseze şi la ce numere pot suna în anumite situaţii. Poliţiştii le
vor oferi posibilitatea să vizioneze diferite materiale video cu aspecte legate de prevenirea violenţei în rândul
tinerilor şi să dezbată pe anumite situaţii particulare.
Din discuţiile purtate cu reprezentanţii Poliţiei Oraşului Cugir, poliţiştii vor fi prezenţi mai des în zona
şcolilor, astfel încât să contribuie la creşterea gradului de securitate, precum şi la descurajarea unor fapte
antisociale.
Aşa cum am mai afirmat, autorităţile publice nu sunt singurele responsabile de securitatea elevilor, ci un
rol important îl au şi familiile elevilor care, printr-o implicare responsabilă şi prin educaţia oferită, pot combate actele de violenţă ale tinerilor.
Horia ROTCHE,
Viceprimar

Mobilizare generală în campania de curăţenie de primăvară
Campania de curăţenie “Şi mie îmi pasă de oraşul meu” a reuşit să mobilizeze şi în acest an comunitatea cugireană, într-un efort comun de igienizare şi înfrumuseţare al oraşului Cugir. Aproximativ
100 tone deşeuri menajere, 60 tone de deşeuri biodegradabile şi peste 50 tone de deşeuri provenite din
construcţii şi demolări au fost adunate în perioada 3 martie - 11 aprilie de pe domeniul public al oraşului
Cugir. Tot în cadrul campaniei de curăţenie de primăvară au fost colectate 7 tone de deee-uri de la
cetăţeni, demers realizat de administraţia locală în colaborare cu Rorec, în 29 martie.
Startul campaniei a fost dat de către administraţia locală, care, prin intermediul serviciului
Administrarea domeniului Public, a intervenit la înlăturarea depunerilor de pământ şi nisip adunate
pe carosabil şi pe trotuare în perioada sezonului rece, la tăierea, fasonarea şi toaletare arborilor de pe
principalele străzi, la realizarea lucrărilor de întreţinere a spaţiilor verzi. Aproximativ 250 kg de sămânţă
de iarbă au fost semănate în zonele verzi din Cugir şi în Poiana cu Goruni din Vinerea. Totodată, au
fost plantaţi ghiocei pe bulevardul Alexandru Sahia, sălcii pletoase în parcul Micro 7 şi în apropierea
stadionului aflat în zonă.
Semnalul dat de administraţie a fost preluat de către asociaţiile de proprietari, instituţiile de
învăţământ, bisericile şi unele societăţi din localitate, care, în baza unor parteneriate, au participat activ la campania de curăţenie, primăria acordându-le sprijinul necesar. Un număr de 9 asociaţii de
proprietari au solicitat şi au primit din partea administraţiei locale sămânţă de iarbă şi gard viu pentru
spaţiile verzi din zona blocurilor de locuit; material dendrologic a fost oferit şi instituţiilor şcolare,
cărora primăria le-a asigurat şi produsele necesare curăţeniei, cum ar fi mănuşi şi saci menajeri.
Zonele care au fost igienizate cu sprijinul partenerilor sunt: parcul Doina, parcul din Piaţa 1 Mai,
parcul Zaharia, parcul de pe Râul Mic, malurile râurilor, Valea Viilor. În cadrul demersului de curăţare
al acestor zone s-au implicat elevii şi profesorii de la Şcoala Gimnazială Nr. 3, Şcoala “Singidava”,
Şcoala “Iosif Pervain”, Colegiul Naţional “David Prodan”, Colegiul “I.D. Lăzărescu”. Parcul Micro 7
a fost igienizat de Biserica Creştină Baptistă iar celelalte biserici din localitate, cu sprijinul enoriaşilor,
au făcut curăţenie în zona din jurul lăcaşurilor de cult. O acţiune lăudabilă a avut și un grup de voluntari care a strâns 60 de saci menajeri de pe Valea Gruşeri.S-au mobilizat în mod exemplar şi au ieşit
la curăţenie asociaţiile de proprietari: “1 Decembrie 1918”, “Emil Racoviţă”, “10 Unirea”, “13 Parc”,
“Viitorul”, “L1 Cuza”, “S1B”, Asociaţiile de proprietari Nr. 4 şi Nr. 13 B, precum şi locuitorii din zona
Coşbuc. Pe lângă curăţenie, locuitorii asociaţiilor amintite au plantat peste 350 m de gard viu şi au sădit
aproximativ 9 kg de sămânţă de iarbă, puse la dispoziţie de către primărie.
Cu speranţa că efortul tuturor va fi nu doar apreciat ci şi respectat de către concetăţenii cugireni, le
mulţumim în numele administraţiei locale şi al locuitorilor din oraş. Apreciem totodată implicarea firmei
de salubritate, care, pe tot parcursul campaniei de primăvară, a sprijinit cu operativitate administraţia
locală în transportul deşeurilor rezultate în urma curăţeniei.
Pentru a avea un oraş curat nu este suficient să faci curăţenie, ci şi să păstrezi. De aceea adresăm un
apel către toţi cetăţenii să respecte curăţenia la locul de desfăşurare al activităţii, să nu distrugă şi să nu
degradeze coşurile pentru gunoi, pubelele, băncile, sau celelalte bunuri care aparţin comunităţii locale.
Dorim să amintim că acele comportamente care contravin celor spuse anterior vor fi pedepsite conform
H.C.L 10/2005, prin care s-a aprobat Regulamentul de Ordine Publică şi Gospodărire Comunală în
Oraşul Cugir.
Călin FURDUI, Administrator
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Trupa Talisman prezentă la petrecerea organizată de 8 martie de primărie
Cele aproape 300 de doamne şi domnişoare din oraşul Cugir care au participat la petrecerea organizată de Primăria Cugir au avut parte de surprize cu
totul neaşteptate, pregătite de conducerea primăriei şi de Casa de Cultură. De
prima surpriză au avut parte chiar de la intrarea în cantină, unde reprezentantele
sexului frumos au descoperit o sală modernă, cu pardosele acoperite cu mochete,
cu două ringuri de dans din parchet laminat, străjuite de stâlpi tapetaţi şi frumos împodobiţi. Lucrările de modernizare au fost urgentate, astfel încât, de Ziua
Internaţională a femeii, invitatele să se bucure de un cadru plăcut şi rafinat.
Programul artistic a debutat cu un moment dedicat mamelor de către copiii
Cercului de canto şi chitară al Casei de Cultură, urmat de dansuri de societate
oferite de copiii asociaţiei ProDance Cugir. De departe, cea mai mare surpriză
pregătită de conducerea primăriei a reprezentat-o prezenţa trupei Talisman, care
a făcut furori în rândul celor aproape 300 de femei, ajungând la inimile lor cu celebrele melodii “De ziua ta iubito”, “Numai una”,
“Pe umeri pletele-i curg râu”. Mega show-ul făcut de solistul Alin Oprea, solo-urile de chitară şi percuţie ale instrumentiştilor trupei
Talisman au creat o atmosferă incendiară în rândul doamnelor şi domnişoarelor prezente.
Şi pentru că publicul a fost extrem de diferit ca vârstă şi pasiuni muzicale, organizatorii s-au asigurat că toate doleanţele participantelor în materie de muzică vor fi împlinite. Astfel, taraful Casei de Cultură, împreună cu Cristian Fodor şi Ionela Dărab au
reuşit să umple ringul de dans, contribuind la buna dispoziţie a celor prezente.
Chiar dacă primarul Adrian Teban nu a putut fi prezent, fiind plecat la Atena, la Summitul European al Regiunilor şi Oraşelor,
doamnele şi domnişoarele au primit din partea domniei sale şi a consilierilor locali liberali câte o floare, în semn de preţuire.
Una peste alta, petrecerea de 8 Martie organizată de Primăria Cugir şi Casa de Cultură a fost una reuşită, succesul fiind garantat
de muzica bună, mâncarea gustoasă, servirea excelentă şi decorul plăcut.

Lansare de carte Dorin N. Uritescu
Am bucuria şi cinstea de a participa la lansarea volumului
de balade erotice «Rio Costa», al concetăţeanului nostru Dorin
Uritescu. Am dorit, în acest fel, să omagiem cei 70 de ani de
viaţă şi de muncă rodnică pe care i-a împlinit luna trecută.
Dorin Uritescu, născut la Vinerea, este absolvent al Liceului Teoretic Cugir, al Facultăţii de Limba şi Literatura Română,
Universitatea Bucureşti şi al Facultăţii de Filosofie «Al. Ioan
Cuza» Iaşi. A obţinut titlul de Doctor în filologie cu Magna cum
laude, a fost profesor în învăţământul liceal şi universitar şi
este membru al Societăţii de Ştiinţe Filologice din România.
Deschizător de drumuri în lingvistică românească, numele său
se regăseşte în bibliografiile academice ale unor importanţi
lingvişti. Datorită activităţii ştiinţifice de specialitate, îl găsim
pe Dorin Uritescu în «Mica enciclopedie a personalităţilor din
România», alături de nume de prestigiu din diferite domenii de
activitate.
Ne-am declarat surprinşi să constatăm că, pe lângă sutele
de articole, dicţionare și cărţi de lingvistică, Dorin Uritescu s-a
aplecat asupra romanului, dar şi al poeziei. Fără a avea pretenţia
că suntem critici literari, vă mărturisim că am găsit în poezie un
mijloc de alinare, de îmbogăţire şi de bună rânduială a sufletului. Când am intrat în posesia volumului de balade erotice «Rio
Costa» am avut iniţial o reţinere pentru că acest gen de poezie nu
era prioritară în preferinţele noastre. Am constatat cu stupoare

că poezia lui Dorin Uritescu este un cumul de nostalgie, bucurie, ironie şi autoironie. Baladele veşnicului îndrăgostit evocă
adolescența şi tinereţea autorului, dar şi viaţa satului Vinerea,
cu bune şi cu rele, cu oameni care au fost modele pentru autor,
aşa cum este unchiul Den. Lista portretelor este lungă: Gheorghe
a Creştinei, a lu’ Catana, unchiu’ Solomon. Evenimentele din
viaţa satului, colectivizarea, caravana filmelor, căutarea aurului, postul de radio «Vocea Americii» sau jocurile copiilor sunt
prezentate cu savoare şi trăire intensă. Nu lipsesc nici elementele
modei din acele vremuri: ținuta malagamba, cămaşa de mătase
cu monogram, uniforma din cangar sau ciorapii de nailon cu
talon.
Rio Costa, exotică denumire pentru Râul Cugirului, Pădurea
cu Jir, Prislopul, Vadul Întâlnirii Vânturilor, Cotul Muierilor
sau Câmpul Brodnicilor, este perimetrul în care se desfăşoară
poveştile de dragoste cu iz patriarhal. Poezia sa este o pendulare între joc şi meditaţie despre vremuri trecute şi barierele
interdicţiei. Volumul de versuri nu este altceva decât o minimonografie în care viaţa cotidiană este dominată de iubire
adolescentină, matură, aventură de o zi sau pentru totdeauna.
Este un strigăt de durere pentru vremurile de mult apuse, dar şi
evocare tandră a tinereţii.
Poezia lui Dorin Uritescu este lacrima sufletului şi mişcarea
imaginaţiei traduse prin cuvânt.

Şcoala de reuniune grănicerească Cugir (1871-1896)
Sediul şcolii era pe str. Principală la nr. 21, o clădire veche,
care, încă din 1879 „are lipsă de o reparaţie capitală, cu care
ocazie trebuie ridicaţi pereţii, ferestre noi peste tot, de asemenea
acoperişul, etc. Deci, până atunci nu poate fi vorba decât numai
de cele neapărat de lipsă cârpituri” pentru care Comitetul Administrativ Sibiu trimite 25 florini. Acelaşi comitet încuviinţează
ridicarea unui nou edificiu după un model tip care „va consta
dintr-un cat, 4 săli mari de prelegeri pentru 300 copii, 8 odăi
pentru învăţători şi pivniţă ce se va întinde sub jumătate edificiu;
el va costa 13.000 florini”. În toamna 1886 începe demolarea
vechiului local. Construcţia începe în 1886 şi se încheie în anul
următor, realizatori fiind arhitectul EDER, antreprenorul DIETRICH LEONARD şi colaboratorii ROMAN STROJNY „suprainginer” şi TELESZMICZKY NANDOR „forestier”.
Dotarea şcolii a fost deficitară la început, făcându-se eforturi prin Comitetul Administrativ de la Sibiu, Eforia şcolară şi
şcoală. Aceasta este persoană juridică şi dispune de avere, conform Cărţii funduare din 1884, dispunând şi de o bibliotecă cu
172 volume şi 36 titluri.
Fondul şcolar îl cunoaştem din documentele cercetate pentru perioada 1879-1894 şi provine din drepturile de cârciumărit,
morărit, fonduri benevole de la grăniceri, taxele jelerilor din
graniţa militară pentru folosirea pădurilor, morilor, alte venituri
din arenzi, dar şi din ajutoare de la comună, de la casa alodială,
casa săracilor, pedepse pentru absenţe şcolare, arenda moşiei
şcolii. Cât priveşte destinaţia acestuia, ea se referă la procurarea
celor necesare bunului mers al şcolii, dar şi la premierea elevilor,
chiar dacă un document (1880) afirma că „ pentru premii la esamene să nu se speseze”.
Obiectele de învăţământ sunt prevăzute în Normativ, cu o
precizare privind clasa de început: ”în clasa primă obiectele de
învăţământ sunt religiunea, cetitul cu scrisul, socotitul, cântul şi
gimnasteca, apoi învăţământul intuitiv ca fundament al celorlalte
discipline precum istoria naturală, fisica; geografia şi istoria, care
apar mai târziu, în clasele următoare”.
Şcoala a funcţionat cu 2 clase, având un învăţător-diriginte
(directorul şcolii) şi unul secundar, subordonat primului. În
clase, populaţia şcolară era amestecată băieţi-fete, existând mai
multe despărţăminte şi clasa de repetiţie. Din noiembrie 1878
este acceptată ca învăţătoare Maria Simonca din Cluj, în locul
învăţătorului secundar demisionat Ioan Pop, iar din ianuarie
următor Sofia Bârsan din Orăştie. Numărul învăţătorilor va creşte
la 3 în 1884 şi se cere un al patrulea în 1892, dar acest ultim post
este refuzat. Salariul învăţătorilor a variat de la 300 florini (1886)

la 400 florini (1898) şi 500 florini (1899). Avem cunoştinţă de
întreaga pleiadă de învăţători ai şcolii, dar din motive de spaţiu
nu putem publica lista lor
Elevii Şcolii de reuniune grănicerească sunt recenzaţi
anual, numărul lor evoluând de la 70 (1871) până la 208 (1896).
Mulţi dintre ei nu aveau mijloacele necesare întreţinerii la
şcoală, chiar dacă primăria decidea să li se dea tuturor „cărţi
gratuite după usul de până acum”. Aşa se explică de ce unii se
angajau ca servitori, alţii primeau ajutoare materiale, sub formă
de îmbrăcăminte din Casa săracilor sau din Fondul IoanTănase,
care şi-a lăsat întreaga avere pentru susţinerea elevilor săraci.
La sfârşitul fiecărui semestru şcolar, elevii erau obligaţi să
susţină examen (februarie, iunie). Obiectele de examen erau:
„diliginţia cu clasificarea de foarte mare, mare, destulă, puţină;
limba maternă (cetit, gramatică, ortografie, stil); computulu,
geometria, geografia, istoria, istoria naturală, fisica, economia,
limba maghiară, limba nemţească, scrisul frumos, desenul,
drepturile şi datorinţele civile, cântul”. Rezultatele examenelor erau publicate prin circularele Comitetului din Sibiu şi le
deţinem pentru perioada 1878-1893.
Eforia şcolară îşi are registrul său de protocoale, dar nu
am găsit decât câteva. Din documentele de arhivă cunoaştem
componenţa acesteia pentru perioada 1871-1896. Iată care au
fost preşedinţii Eforiei şcolare: Gh. Bercian, Gh. Băluţiu, Gh.
Teban, Gh. Berian, iar vicepreşedinţi: Ioan Tănase, Gh. Berian,
Gh. Dubleş, N. Bărăbanţ, Th. Petruşcă.
Şcoala de reuniune grănicerească Cugir şi-a desfăşurat
activitatea pe fundalul evenimentelor epocii. Regimul austroungar a încercat contracararea dezvoltării conştiinţei naţionale a
românilor printr-o prigoană continuă asupra şcolilor româneşti.
Din 1879 măsurile de suprimare a învăţământului românesc
devin politică de stat exprimată prin diferite legi (1879 legea
Trefort, 1891 limba maghiară obligatorie şi-n grădiniţele şi
leagănele de copii). In 1896 şcolile foştilor grăniceri din Regimentul I au fost declarate comunale, iar activitatea Comitetului de la Sibiu redusă la administrarea fondurilor. Comitetul
Administrativ de la Sibiu, prin circulara 101, predă şcoala
amintită scaunului comunal şcolar, iar reprezentanţa comunală
Cugir hotărăşte, în şedinţa din 7 mai 1897, transformarea şcolii
de reuniune în comunală (până în 1921), apoi, prin decizia
ministerială publicată în Monitorul oficial nr.72/5 iulie devine
Şcoala de stat nr.2.
Prof. Nicolae FLOREA
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DE LA O LUNÃ...LA ALTA...
În atenția crescătorilor de bovine

Locuitorii care deţin bovine şi au cotă de lapte pentru vânzări directe trebuie
să depună la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură declaraţiile anuale
privind vânzările directe realizate în anul de cotă 2013/2014, care se încheie la
31 martie 2014. Declaraţiile trebuie depuse în perioada 1 aprilie-14 mai, direct
la APIA, de luni până vineri, între orele 8.00-12.00, la etajul 4, camera 402.
Reamintim că depunerea cererii de subvenţie la vaci cu lapte şi bovine pentru
anul 2014 este condiţionată de declaraţia de cotă depusă pentru vânzările din
anul 2013/2014.

Administraţia din Cugir va sancţiona colectarea
materialelor reciclabile de pe domeniul public sau
privat al oraşului
Consiliul Local al Oraşului Cugir va lua în discuţie în ședinţa de joi un proiect
de hotărâre prin care se solicită completarea Regulamentului de Ordine Publică
şi Gospodărire a oraşului Cugir. Completarea are ca scop interzicera accesului
pe domeniul public sau privat al orașului Cugir, în scopul colectării materialelor
reciclabile, fără acordul proprietarului sau al administratorului imobilelor în cauză.
Iniţiativa îi vizează în special pe cei care sapă în căutare de materiale refolosibile,
în special a fierului vechi.
Proiectul de hotărâre este însoţit de un referat de specialitate al Poliţiei locale,
care semnalează problemele cu care se confruntă în teren lucrătorii acestui serviciu
privind cetăţenii care sapă după fier vechi pe domeniul public sau privat al oraşului.
Dacă va fi aprobat proiectul, cei care nu respectă cele precizate, vor fi sancţionaţi
cu amendă de la 200-500 lei pentru persoanele fizice şi de la 500-1.000 lei pentru
persoanele juridice.

Teatru stradal la Cugir

Casa de Cultură Cugir a marcat joi, 27 martie, Ziua Mondială a
Teatrului printr-un eveniment inedit, ce a avut loc în centrul localităţii, pe bulevardul Alexandru Sahia, în faţa Bisericii “Adormirea Maicii Domnului’’. Cercul de Teatru de amatori al Casei de Cultură a oferi în plină stradă, în faţa a
peste 300 de spectatori un fragment din “Gâlcevele din Chioggia” de Carlo
Goldoni.
Cugirenii au fost încântaţi de prestaţia tinerilor actori care au reuşit să
sădească în sufletele celor prezenţi, indiferent de vârstă, dragostea pentru teatru şi dorinţa de a participa în viitor la acţiunile acestui cerc. Teatrul stradal
a putut fi adus şi la Cugir datorită tinerilor talentaţi: Cosmina Pop, Cristina
Besoiu, Ioana Banu, Larisa Torok, Nicoleta Fatan, Octavian Voina, Cătălin
Florea, Maria Caraman, Dragoş Buhoiu, Laurenţiu Stafie şi, binenţeles,a
regizoarei Maria Dodoc. Alături de trupa de teatru s-a aflat şi directorul Casei
de Cultură, prof. Rodica Florea, iniţiatoarea demersului de înfiinţare a Cercului
de teatru.

Poliția Locală informează
Serviciul Poliția Locală a Orașului Cugir a participat la tradiționala campanie a curățeniei “Și mie îmi pasă de orașul meu” organizată și în acest an de
către Primăria și Consiliul Local Cugir
Timp de câteva ore, o
parte din personalul Serviciului s-a implicat activ
în acţiuni de curăţenie şi
igienizare a zonei din jurul clădirii Direcției de
Venituri a orașului Cugir, alăturându-se astfel
eforturilor administraţiei
locale de a avea un oraş
curat şi civilizat.
Compartimentul
‘’Disciplina în construcții
și afișaj stradal; Protecția
mediului și Control activitate comercială” din cadrul
Poliţiei Locale Cugir face pe această cale apel la toţi cetăţenii oraşului, inclusiv
agenţi economici şi asociaţii de proprietari, să se implice şi să sprijine cu forţe
proprii, nu doar în timpul acestei campanii, eforturile autorităților locale de a
avea și păstra orașul curat, atât pentru noi cât și pentru generațiile următoare.
Pentru îmbunătăţirea activităţilor de gospodărire şi înfrumuseţare a
orașului, persoanele fizice şi juridice au următoarele obligaţii: persoanele autorizate pentru a desfăşura activităţi comerciale sau comerţ stradal în chioşcuri,
tonete, terase, etc., au obligaţia de a menţine curăţenia în zona lor de activitate,
pe o rază de minim 10 m;
să nu arunce, decât în locurile anumit destinate,
(containere, coşuri) cojile de seminţe, de fructe,
resturi de ţigări, alte resturi de obiecte şi ambalaje;
să folosească parcurile,
grădinile, zonele de agrement, spaţiile verzi aferente
blocurilor de locuinţe numai în scopul pentru care
au fost create.
Se aduce totodată la
cunoştinţă cetățenilor că
este interzisă incendierea
gunoaielor menajere de orice fel, a ambalajelor sau a resturilor vegetale rezultate din toaletarea spaţiilor verzi pe care le deţin, fără informarea şi autorizarea
prealabilă a Serviciului Voluntar de Urgență al Primăriei. De asemenea, cetăţenii
sunt rugaţi să colecteze şi să depoziteze selectiv deşeurile în recipiente diferite,
inscripţionate corespunzător, amplasate de operatorul serviciului de salubritate.
Nerespectarea acestor obligaţii se sancţionează cu amendă între 100 - 500
lei în cazul persoanelor fizice şi 500 - 2500 lei în cazul persoanelor juridice
în conformitate cu prevederile Legii nr. 265/2006 privind Protecţia Mediului,
precum şi a H.C.L. nr. 79/2011 privind obligaţiile şi răspunderile ce ne revin
cu privire la păstrarea unui climat de ordine şi curăţenie specifice oricărui oraş
modern.
					
Jr. Horațiu GĂLDĂU
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Cel mai bun atlet de semimaraton din județ
Cugireanul Sovereşan Andrei a primit diploma de cel mai bun
atlet de semimaraton din judeţ, la prima ediție a concursului „Alba
Iulia City Race” din 15 martie. Tânărul atlet a intrat în cursa de
semimaraton alături de aproape 300 de iubitori de mișcare, printre
care s-au numărat atât atleți profesioniști, antrenați pentru astfel de
competiţii, cât și amatori.
Cugireanul nostru s-a clasat pe locul 5 la categoria sa de vârstă
-masculin, sub 22 de ani- iar la general a ocupat poziţia 34 în clasament. Un loc mai mult decât onorabil, dacă ţinem cont că în concurs
a intrat elita atletismului autohton şi nu numai: Marius Ionescu (loc
13 campionatele mondiale), Ionuţ Zincă (medaliat cu bronz al Campionatele Mondiale şi Europene de Alergare Montană), Gheorghiţă
Vitalie, multiplu medaliat al Republicii Moldova, Bogya Tamaş
(medaliat atât în probele atletice cât şi în cele de orientare).
Sovereşan Andrei a parcurs cei 21 de Km într-un timp de
1:39:17,3 -la o diferenţă de aproape 23 de minute de primul clasat la general (Vitalie Gheorgiţă- 1:16:40,00) şi la o diferenţă de
aproape 22 de minute de locul 1 la categoria sa de vârstă - Leanca Andrei (1:17:18,0). “Un loc foarte bun, după părerea mea,
din cauza faptului că au fost 30 de alergători favoriţi, care au avut
un start preferenţial” ne-a declarat tânărul atlet cugirean, a cărui
prestaţie a fost apreciată şi care a primit din partea organizatorilor
diploma de cel mai bun atlet de semimaraton din judeţ. “Am fost
onorat să urc pe aceeaşi treaptă a podiumului cu cea mai bună atletă
a judeţului Alba, Ana Rodean” ne-a mărturisit Sovereşan Andrei,
tânărul cugirean care, în prezent, aleargă pentru Asociaţia Runsilvania.
“Alba Iulia City Race” s-a aflat la prima ediție şi a fost organizat
de Consiliul Judeţean Alba, Primăria Alba Iulia şi Asociaţia nonprofit “Sport La Orice Vârstă”. Evenimentul a combinat alergarea
pe șosea cu alergarea pe teren variat, bucurându-se de un real succes. La Alba Iulia s-a reunit elita atletismului
autohton -multipla medaliată olimpică şi mondială la scrimă, Ana Maria Brânză, fiind imaginea competiţiei “Alba
Iulia City Race”.

“Fii suporter adevărat! Alege să fi fair play!”
“Fii suporter adevărat! Alege să fii fair play!” - un nou proiect informativ al Jandarmeriei Alba. Demersul vizează
spectatorii competiţiilor sportive şi se derulează în parteneriat cu Primăria Oraşului Cugir şi Asociaţia Internaţională a
Poliţiştilor – Regiunea 2 Alba, în perioada 17 martie – 30 iunie 2014.
Violenţele la manifestările sportive continuă să se afle în atenţia Jandarmeriei Alba. Dovadă stau şi numeroasele campanii informativ-preventive derulate de instituţie, pe timpul cărora s-a urmărit conştientizarea şi sensibilizarea
populaţiei cu privire la nocivitatea acestui fenomen. Periodic, Jandarmeria Alba a întreprins demersuri pentru educarea
populaţiei în spiritul respectării legilor şi normelor de convieţuire socială şi a scos în evidenţă consecinţele legale suportate de cei care, spre exemplu, au fost violenţi pe stadioane, au încercat să intre în incintă în stare de ebrietate, fără bilet,
sau au deteriorat bunuri. Acest fapt, coroborat cu profesionalismul dovedit pe timpul pregătirii şi executării misiunilor
de asigurare a ordinii publice pe timpul jocurilor sportive, au făcut ca pe stadioane sau în sălile sportive din judeţul Alba,
să se respecte întocmai prevederile legale şi să fie evitate manifestările de violenţă. Drept urmare, spectatorul din
judeţul Alba are un sentiment de siguranţă, ştie că nu i se poate întâmpla nimic rău şi ştie că poate asista la orice joc
sportiv, chiar dacă face parte din dintr-un segment al populaţiei considerat a fi vulnerabil: copii, femei, vârstnici. De
remarcat că, până la această dată, nicio persoană din Alba nu are accesul interzis pe stadioane, ca măsură complementară
stabilită de agentul constatator sau ca măsură de siguranţă dispusă de instanţa de judecată sau de procuror, în condiţiile
Legii 4/2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei în sport.
Cel mai nou demers informativ - preventiv al Jandarmeriei Alba se derulează în oraşul Cugir şi acestuia i s-au
alăturat, în calitate de parteneri, Primăria Oraşului Cugir şi Asociaţia Internaţională a Poliţiştilor – Regiunea 2 Alba. De
asemenea, presa locală participă la proiect şi va difuza materialele informative întocmite pe perioada campaniei, având
ca temă prevenirea violenţei cu ocazia competiţiilor şi jocurilor sportive. Este vorba de postul de radio Radio Energy şi
portalurile Cugir 24 şi Cugir info. Grupul ţintă principal al campaniei este constituit din toţi spectatorii jocurilor sportive. Totodată, ca grup ţintă secundar figurează elevii şi personalul didactic din două unităţi şcolare din oraşul Cugir:
Colegiul Naţional “ David Prodan” şi Colegiul tehnic „I.D. Lăzărescu” .
Obiectivul campaniei este informarea grupului ţintă cu privire la rolul şi importanţa Jandarmeriei Alba în ceea ce
priveşte prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive, precum şi cu privire la prevederile Legii nr. 4/2008 privind prevenirea si combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive.
Dintre activităţile care se vor derula pe timpul campaniei amintim: editarea, tipărirea şi distribuirea unor pliante cu
mesajul campaniei, promovarea mesajului campaniei la radio prin participarea partenerilor la realizarea unor emisiuni
preventiv – educative, organizarea unor activităţi informativ – preventive şi a unor manifestări sportive cu participarea
colegiilor din Oraşul Cugir.
Biroul de presă Jandarmeria Alba

La Cugir, numărul infracțiunilor a scăzut cu peste 7%

Potrivit Raportului activității poliției Cugir, numărul infracțiunilor a scăzut în anul trecut față de anul 2012 cu 7,53%
înregistrându-se un număr de 565 de infracțiuni. Tot în cursul anului 2013 au fost înregistrate 2 cazuri de tentativă de
omor și au fost aplicate aproape 3.000 de amenzi în valoare de peste 580.000 de lei.
Șeful Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba, chestor principal de poliţie Ioan Nicolae Căbulea, a participat, joi,
20 martie, la şedinţa de lucru organizată la sediul Primăriei Oraşului Cugir de Autoritatea Teritorială de Ordine Publică
Alba. La aceasta au mai fost prezenți preşedintele Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Alba, consilieri ai Consiliului
Judeţean Alba, primarul oraşului Cugir, Teban Adrian, viceprimarul oraşului Cugir, Rotche Horea, şeful Poliţiei Oraşului
Cugir, inspector principal de poliţie Paul Şerban, şeful poliţiei Locale Cugir, Găldău Horaţiu, precum şi şeful grupei de
jandarmi Cugir, plutonier adjutant Duru Ştefan.
Cu ocazia acestei întâlniri, a fost prezentată o „ Informare privind măsurile întreprinse de Poliţia Oraşului Cugir,
pentru îndeplinirea atribuțiilor specifice în anul 2013 şi primele două luni ale anului 2014”. Potrivit acestui document,
numărul infracţiunilor sesizate Poliţiei Oraşului Cugir, a înregistrat o scădere cu 7,53 % față de anul 2012, de la 611
infracțiuni la 565. În ceea ce privește infracțiunile grave, comise cu violență, în anul 2013 au fost înregistrate 2 infracțiuni
de tentativă la omor, acestea fiind săvârșite în urma unor conflicte spontane. Anul trecut, poliţiştii din Cugir au constatat
în flagrant delict, un număr de 79 de infracţiuni şi au aplicat 2.885 de sancţiuni contravenționale în valoare totală de
580.935 lei.
În aceeaşi perioadă, au intervenit pentru soluţionarea unui număr de 13 accidente rutiere soldate cu victime omeneşti,
dintre acestea două soldându-se cu rănirea gravă a unor persoane. Pentru combaterea indisciplinei rutiere, în anul 2013,
poliţiştii din Cugir, au aplicat 1.373 sancţiuni contravenţionale, au reţinut 76 de permise de conducere şi 78 de certificate
de înmatriculare. În aceeaşi perioadă au fost constatate 76 de infracţiuni la regimul rutier.
Totodată a fost prezentată şi o informare cu privire la lunile ianuarie şi februarie 2014, când au fost înregistrate două
accidente rutiere, în urma cărora victimele au suferit leziuni uşoare. Pentru nereguli constatate privind circulaţia pe
drumurile publice, poliţiştii rutieri din Cugir au aplicat 133 de sancţiuni contravenţionale în valoare de 18.130 lei.
În intervenţiile pe care le-au avut, reprezentanţii Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Alba dar şi reprezentanţii
administraţiei publice locale, s-au declarat mulţumiţi de activitatea poliţiştilor din Cugir prin prisma reducerii
infracțiunilor contra patrimoniului dar şi a creşterii gradului de siguranţă civică. Primarul orașului Cugir, Teban Adrian,
a apreciat în mod pozitiv anihilarea unor grupării infracționale, subliniind climatul optim de ordine şi siguranţă publică
existent în oraş, a relevat buna colaborare cu Poliţia Locală Cugir şi şi-a exprimat disponibilitatea pentru acordarea de
sprijin poliţiei în activităţile specifice.
Chestorul principal de poliţie Ioan Nicolae Căbulea a apreciat disponibilitatea autorităţilor administrative judeţene
şi locale pentru colaborare cu Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba şi sprijinul acordat de fiecare dată şi a dispus
continuarea activităţilor preventive, desfăşurate de poliţiştii din Cugir pe segmentele stradal, rutier dar şi în mediul
şcolar. Totodată a apreciat în mod pozitiv rezultatele obţinute, în perioada supusă analizei, de către poliţiştii din Cugir
şi şi-a exprimat convingerea că acţiunile acestora vor fi orientate şi mai departe înspre îndeplinirea misiunii ce le-a fost
încredinţată de societate.
Comunicat de presă
Inspectoratul Judeţean de Poliţie Alba
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NAŞTERI ÎNREGISTRATE:
-DRĂGAN
LUIZA-REBECA
(ACT TRANSCRIS, născut în
MUNCHEN - GERMANIA);
-BARBU MANUEL (ACT TRANSCRIS, născut în VALLADOLID SPANIA);
- ADAM LARA - PAULA (ACT
TRANSCRIS, născută în NURNBERG-GERMANIA).
CĂSĂTORII ÎNREGISTRATE:
- ŞTEFAN VASILE-MARIUS şi
BALAN MARIA;
- POPA VLASI şi MATEI VIORICA;
- BUDA VASILE şi BÎLDEA JENICA.
DECESE ÎNREGISTRATE:
- PISOIU MARIN, cu ultimul
domiciliu în Blandiana nr.220;
- PINTEA VIRGINIA, cu ultimul
domiciliu în Cugir str.R.Mic nr.72;
- CĂPÎNTALĂ ILEANA, cu ultimul domiciliu în Cugir str.Ghe.
Asachi nr.21;
- BABA CAROLINA, cu ultimul
domiciliu în Cugir str.Dorului nr.4;
- MONU TRAIAN-IOAN - ACT
TRANSCRIS, decedat în LOGRONO-SPANIA, cu ultimul domiciliu
în Cugir str.Liliacului nr.36;
- KELEMEN BARTALOMEU, cu
ultimul domiciliu în Cugir str.Rozelor nr.6;
- ISPAS DUMITRU, cu ultimul
domiciliu în Blandiana nr.33;
- BARNA CORNEL, cu ultimul

domiciliu în Cugir str.Griviţei
nr.21;
- DAVID ANGELA, cu ultimul
domiciliu în Cugir str.Mureşului
nr.4;
- STROIA TRAIAN, cu ultimul
domiciliu în Cugir str.M.Viteazu
nr.45;
- CRISTEA ROMOLICA, cu ultimul domiciliu în Cugir str.Lalelelor nr.6;
- TEODOR CONSTANTIN,
cu ultimul domiciliu în Cugir
str.M.Viteazu nr.145;
- OLTEAN PARASCHIVA, cu
ultimul domiciliu în Cugir-Vinerea, str.Principală nr.350;
- MIHĂILĂ VIORICA, cu
ultimul domiciliu în Cugir,
str.G.Coşbuc nr.26;
- URETOIU DOMNICA, cu ultimul domiciliu în Cugir-Mugeşti
nr.33;
- FLEŞERIU ERONIM-MIRCEA, cu ultimul domiciliu în
Cugir-Vinerea, str.Moţilor nr.33;
- STOICA CORNEL, cu ultimul
domiciliu în Cugir, str.Griviţei
nr.24;
- ISTRATE GHEORGHE, cu
ultimul domiciliu în Cugir, str.
Victoriei nr.7;
- HÎRCIOG SORIN-CLAUDIU,
cu ultimul domiciliu în Cugir str.
Munteniei nr.16.
Rodica CRĂCIUN DRĂGOI
Nicoleta DAICU
Ofițeri stare civilă

Muzeul public cugirean.
Între năzuințe, stăruințe,dorințe și posibilități de afirmare
Crezul savantului Iorga-situat printre cei mai mari istorici ai lumii (D.E.-ed.1972),
definește elementele esențiale de civilizație ale unei națiuni. Deviza eruditului român ne dă
posibilitatea să facem referire la situația din orașul nostru, centru industrial consacrat-aflat
în evoluție staționară.
Arhiva administrației publice -pierită în cursul evenimentelor din decembrie 1989- se
reconstituie treptat; Biblioteca publică s-a amenajat, firesc, în casa de cultură, urmată de
completarea fondului de carte, situație similară și la Biblioteca Tehnică; Statuile se află în
atenția comunității locale pentru administrarea și protejarea cuvenită, ca și pentru ridicarea
de noi opere creștin-artistice sub semnul crucii. De menționat că se află în curs de evaluare
partea aplicativă a precedentului concurs, respectiv Documentarul ,,Chemați să punem în
valoare monumentele de for public din zona Cugir-Câmpul Pâinii”;
Muzeul (Expoziția publică permanentă) a orașului Cugir nu există. Există numai ca
năzuință, dorință și speranță perpetuă; Rezultatul demersurilor efectuate în direcția înființării
unei instituții de profil se prezintă astfel: STARE DE FAPT:
Există câte o miniexpoziție, cu câte un singur profil la Clubul copiilor, Casa de Cultură,
Uzina Mecanică Cugir(cu șanse de grupare unică);
Modeste colecții sunt constituite la biserici, școli și unități economice (cu posibilități de
grupare); Obiecte cu valoare muzeală însemnată se află în gospodăriile populației (posibil
de grupare); O bună parte din bunurile cu valoare de patrimoniu au ajuns în muzeele din
București, Deva, Alba Iulia, Orăștie(posibilitate de aducere la Cugir, dacă se asigură condiții
prevăzute de Legea nr.311/2003-Legea muzeelor și colecțiilor publice); O mare parte a patrimoniului local a dispărut, imposibil de recuperat(sau aproape imposibil); Pentru crearea unei
instituții de profil s-au făcut demersuri excepționale, însă fără o finalitate firească.
Situația la zi este prezentată în cele ce urmează: Urmare a stăruințelor Asociației ,,ProCugir”, Consiliul Local și-a dat acordul și Primarul a emis Dispoziția Nr.1266/11.10.2012,
prin care s-a constituit ,,Comisia de lucru în vederea analizării înființării unui muzeu în
orașul Cugir” și care să sprijine activitatea Asociației cetățenești cultural-istorică și civică
pentru valorificarea patrimoniului local, ,,Pro-Cugir”. Consiliul local și Primăria -prin Comisia de lucru, a stabilit 3 condiții de îndeplinit pentru înființarea muzeului (ulterior și a
4-a): Să existe solicitare din partea unui număr semnificativ de cetățeni cu drept de vot.
Legea 215/2001 prevede 5% (1200 cetățeni). Inițiatorii-Asociația ,,Pro-Cugir” a prezentat 11,77% (2781 semnături); Să existe un număr minim de 185 de donatori. Inițiatorii au
obținut 530 Declarații de încredințare (cu de 2,75 ori mai mult, respectiv 2938 obiecteinclusiv colecții și servicii); Să existe un număr semnificativ de obiecte posibil-muzeale,
cu importanță națională sau regională. S-au obținut următoarele cantități, grupate conform
Legii 311(orientativ-inițiatorii nefiind de specialitate muzeistică); d.1 Să se prezinte istoricul
și caracteristicile obiectelor cu importanță națională și regională și lista pe domenii a tuturor
obiectelor încredințate de către donatori -lista este întocmită din decembrie 2012;
d.2 Pentru a fi cât mai sugestivă, prezentarea realizată de inițiatori este constituită -pentru
fiecare obiect- pe o filă formular specială-A4-cu fotografia obiectului, format A4, A5, A6 sau
A7-color sau alb-negru(costurile și timpul de realizare fiind extrem de mari);
I. În cadrul Conferinței științifice I.D. Lăzărescu, Ediția I, din 2013, s-au desfășurat
acțiuni de promovare și cunoaștere a proiectului: Prezentare în cartea Conferinței Naționale
,,Prof. Ion D. Lăzărescu, fondatorul Școlii românești de teoria așchierii” cu titlul ,,Inginerie
Cugir”; Prezentare în Secțiunea-Management a Conferinței, 18 participanți; Prezentare în
cadrul discuțiilor generale la finele Conferinței, 68 participanți;
II. Organizarea standului-expoziție cu ocazia festivalului ,,Toamna Cugireană”-2013:
Cu obiecte încredințate viitorului muzeu-public, la etajul 1, sala mică, cu următoarele rezultate: Din cele 15 obiecte, 7 au fost predate pentru atestare la Muzeul Național al Unirii
din Alba Iulia; Rezultat: 5 obiecte au primit calificativ-important; 1 obiect-semnificativ; 1
obiect-excelent artefacte,,Superlativ al măiestriei cugirene”.
III. Concurs proiecte voluntariat-activitate. Organizat de Centrul de Voluntariat AlbaSecțiunea ,,Artă și cultură”-în colaborare cu Universitatea 1 Decembrie 1918 Alba Iulia, în
cadrul evaluărilor proiectul,,Muzeul Cugir” a ocupat locul I, din 19 proiecte și 28 competitori;
Solicitarea inițiatorilor și a Asociației ,,PRO-CUGIR”: Stabilirea ca locație a celor 7
săli, Etajul II, partea de sud, din clădirea ,, Clubul copiilor”-soluție agreată de Consiliul Local și Primărie, ca și de Comisia de Lucru, cu statut temporar;
Oficializarea acestei locații, prompt, printr-un document adecvat; Cedarea către muzeu
a mobilierului casat și depozitat în fosta cantină a colegiului; Inițiatorii acceptă această
variantă agreată de Comisie, Primărie și Consiliul Local, ca instituția să se numească
,,Expoziție Permanentă Publică a Orașului Cugir” și să respecte prevederile legale prevăzute
în asemenea situații.
Ing. Aurel VOICU, Inițiator
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Tradiţii pascale în Cugir şi Vinerea
Sărbătorile pascale a adunat şi în acest an comunitatea
locală în jurul aceloraşi valori: credinţa şi tradiţia. De zeci de
ani în Cugir şi Vinerea ritualurile religioase se împletesc cu
tradiţiile comunităţii, dând naştere unor obiceiuri recunoscute
pentru unicitatea lor.
Obiceiul “Păştenii” iniţiat în Vinerea, în anul 1948, de către
preotul Ioan Săbău, a fost preluat în scurt timp şi la Cugir,
dând unitate pregătirilor din preajma sfintei sărbători creştine.
Evenimentul a fost precedat la Vinerea de o altă sărbătoare
organizată în a doua zi de Paşti, un spectacol folcloric intitulat
“Tradiţii pascale vinerene”.
“Păştenii” din Cugir şi Vinerea
«Păştenii» este un obicei ce se petrece în Miercurea Mare
la Cugir şi în Joia Mare la Vinerea şi a cărui pregătire începe
mult înainte de Săptămâna Mare când are loc o întâlnire a celor
care împlinesc 60 de ani în anul respectiv. Ei sunt “păşteni”,
cei care se ocupă de toate cele necesare pentru ca întreaga comunitate locală să poată lua paşti, în noaptea Învierii.
La Cugir, au fost anul acesta 115 păşteni care s-au reunit pe parcursul postului în casa parohială a preotului Pintea,
unde au fost discutate toate detaliile organizării acestui obicei. La Vinerea, dintre cei 45 de păşteni de anul acesta, cel
mai gospodar al leatului a fost desemnat Turlea Ioan, care a
jucat rolul de gazdă în Săptămâna Mare, în casa lui fiind duse
pâinea, vinul şi vasele noi de brad în care s-a pregătit paştile.
Aşa cum fac de 66 de ani, păştenii au îndeplinit toate
ritualurile de pregătire, au cumpărat ciuberele pe care le-au
inscripţionat cu anul, crucea şi cu urarea de “Hristos a înviat!

Adevărat a înviat”, au cumpărat pâinea şi vinul, au împodobit lumănări şi s-au pregătit pentru a duce paştele
în biserică.
Păştenii din Cugir s-au adunat în Miercurea Mare
la casa parohială de unde au plecat spre biserică întrun alai devenit punct de atracţie pentru întreaga comunitate. La Vinerea, în Miercurea Mare preotul a mers la
casa gazdei pentru a o sfinţi şi pentru a face sfeştanie în
gospodăria proaspăt zugrăvită, iar în Joia Mare păştenii,
îmbrăcaţi în costume populare, s-au adunat la biserică dis
de dimineaţă. De aici, în frunte cu preotul au pleacat la
casa păşteanului gazdă, unde s-a făcut o slujbă religioasă,
s-au împărţit lumânările frumos împodobite cu verdeaţă,
iar după slujbă, pâinea s-a pus în desagi, iar vinul într-un
butoi nou pentru a fi dus la biserică.
În ciuda vremii ploioase, păştenii din Cugir şi Vinerea au fost însoţiţi, ca de fiecare dată, de un alai format
din membrii comunităţii locale, preoţi şi oficialităţi. La
eveniment a fost prezent primarul, Adrian Teban, viceprimarul Horia Rotche, preşedintele Consiliului Judeţean
Alba, Ion Dumitrel şi consilierii locali ai oraşului Cugir.
La biserica a fost celebrată slujba religioasă, la finalul
căreia fiecare persoană serveşte un pahar de vin şi o felie de cozonac, aşa precum “feliile de viaţa”, le-au adus
urcuşuri şi coborâşuri.
„Tradiţii pascale vinerene”
În data de 21 aprilie, începând cu ora 17.00, la
Căminul Cultural din Vinerea, a avut loc spectacolul
folcloric „Tradiţii pascale vinerene”, organizat de către
Consiliul Local, Primăria, Casa de Cultură din Cugir şi
Căminul Cultural din Vinerea.
Manifestarea a evidenţiat tradiţia locală, prin jocurile
şi cântecele populare specifice zonei. Programul a fost
deschis de tinerele talente le Şcolii cu cls. I-VIII, „Ioan
Mihu” Vinerea şi ale Şcolii Gimnaziale Nr. 3 Cugir care
compun grupul vocal “Mlădiţe cugirene”, coordonat de
prof. Ionela Popa Dărab. Ei au fost urmaţi de Ansamblul
folcloric „Câmpul Pâinii” din Vinerea, Taraful Casei de
Cultură Cugir, de soliştii Ionela Popa Dărab, Daniel Olaru, Ancuţa Matei, Felicia Necsi, Flavius Cristea şi Taraful
din Soporul de Câmpie. Spectacolul “Tradiţii pascale vinerene” s-a bucurat şi acest an de prezenţa numeroasă a
localnicilor.						
		
Luminiţa BIRĂESC

ACF METALURGISTUL CUGIR 1939, rezultate de excepție
Metalurgistul Cugir 1939 a scris o nouă filă importanta în istoria fotbalului cugirean şi judeţean ! Echipa noastră a câştigat campionatul regulat de Liga a 3 - a şi s-a
calificat de pe locul 1 în play-off - ul pentru Liga a 2 - a ! În faţa unor oraşe precum
Arad, Baia Mare, Cluj etc. Cugirul a câştigat fără drept de apel campionatul terminând
la 5 puncte de locul 2 Naţional Sebiş ! Prin victoria de sâmbătă cu 2-1 (goluri marcate
de Radu Ionuţ şi George Goronea) împotriva echipei FC Zalău, echipa noastră a completat fila cu rezultatele remarcabile, aducând oraşului nostru cinste şi onoare, astfel: 8
victorii consecutive, neînvinşi în anul 2014, neînvinşi din octombrie 2013, cel mai bun
atac al seriei, cel mai bun marcator al Ligii a 3 - a în persoana lui Cîrstean Adrian. Băieţii
noştri minunaţi au scris istorie pentru acest orăşel superb de la Poalele Drăganei, pe
care îl iubim şi pentru care jucăm fiecare meci ! Merită să fim alături de ei în PLAY
OFF să îi susţinem necondiţionat şi să umplem tribunele la fiecare meci pe care aceştia
îl dispută ! Ne-au făcut mândri că suntem Cugireni, au reprezentat numele oraşului
nostru cu cinste oriunde au jucat în ţară ! Este timpul să venim alături de ei ! Hai Metalurgistul !
Hai Cugirul ! Pentru programul meciurilor din play-off – ul pentru
promovarea în Liga a 2 – a intraţi pe www.metalurgistulcugir.ro şi
pe https://www.facebook.com/metalurgistulcugir1939
Iată şi rezultatele de excepţie realizate în acest retur de campionat:
ACF METALURGISTUL CUGIR 1939 – CS Oşorhei = 2 - 0
CS Ineu - ACF METALURGISTUL CUGIR 1939 = 2 - 2
ACF METALURGISTUL CUGIR 1939 - Unirea Dej = 4 - 1
Sănătatea Cluj - ACF METALURGISTUL CUGIR 1939 = 0 - 1
ACF METALURGISTUL CUGIR 1939 – Arieşul Turda = 3 - 2
ACF METALURGISTUL CUGIR 1939 – Şoimii Pancota = 1 - 0
ACF METALURGISTUL CUGIR 1939 – FCM Baia Mare =
4-1
Naţional Sebiş - ACF METALURGISTUL CUGIR 1939 = 1 - 2
ACF METALURGISTUL CUGIR 1939 – Unirea Jucu = 3 - 2
FC Zalău - ACF METALURGISTUL CUGIR 1939 = 1 - 2
Bogdan PETRIC

Curierul de Cugir
Festivalul Zilele Tineretului
va fi sărbătorit anul acesta
în oraş

Organizat de obicei pe Râul Mare, la Cabana Mistreţu, Festivalul “Zilele Tineretului” va fi adus anul acesta în mijlocul oraşului,
mai exact în piaţeta Casei de Cultură. Conducerea administraţiei
locale a decis să schimbe locul de desfăşurare al evenimentului din
dorinţa de a-l face mai accesibil şi a asigura prezenţa publicului
pe tot parcursul programului, nu doar la concertele marilor artişti.
Hotărârea a fost luată în urma unor dezbateri intense, cu argumente
şi contra-argumente, dar şi a unor sondaje de opinie realizate de
către reprezentanţii Casei de Cultură. Se pare că varianta organizării
Zilei Naţionale a Tineretului într-o locaţie din oraş a avut mai mulţi
susţinători, motiv pentru care scena festivalului va fi amplasată în
zona Casei de Cultură.
Evenimentul se va desfăşura pe parcursul a trei zile, în perioada
1-4 mai şi va aduce în faţa cugirenilor atât nume sonore ale muzicii
folk, cât şi tinere talente din zonă. Acţiunile vor debuta vineri, 2
mai, cu două competiţii sportive, un concurs de şah care va avea
loc la Clubul Copiilor şi elevilor, începând cu orele 10.00, şi deja
cunoscutul Cros al tineretului, care se va desfăşura pe ruta B-dul Al.
Sahia, str. Tineretului, Stadionul CSO.
Programul artistic va debuta la ora 17.00, cu prestaţia fanfarei
Transilvania, după care vor urca pe scenă Grupul Anotimpuri, artiştii
Cercului de chitară, canto şi pian, trupa StarDust, Formația Amurg
şi Vali Iloaie, Formația Equinoxe şi Ţapinarii. Ziua de sâmbăta îi va
aduce în faţa cugirenilor pe tinerii talentaţi ai Grupului Aprentis, ai
formaţiei Milenium C, pe soliştii Adrian Ivanițchi, Mircea Bodolan,
Adrian Berinde şi Nightloosers. Cel mai aşteptat concert al serii va
fi cel al artistului Ducu Bertzi. În ultima zi a festivalului, cu începere
de la orele 17.00, cugirenii vor putea vedea o piesă de teatru oferită
de Cercul de teatru de amatori ai Casei de Cultură, după care programul muzical va fi continuat de Florin Thomits, Maria Gheorghiu,
Mircea Vintilă şi Emeric Set.
Pe parcursul întregului eveniment, ordinea publică va fi
asigurată de Poliţia Locală, Jandarmeria şi Poliţia Oraşului Cugir.
Totodată va fi mobilizată în zonă o echipă de cadre medicale şi o
ambulanţă a Serviciului Public de Asistenţă Socială.

Zilele filmului românesc la
Cugir
Luna aceasta, caravana filmelor româneşti a ajuns din nou în Cugir. În 11 şi 12 aprilie, cinefilii cugireni au avut ocazia să vizioneze
patru producţii româneşti de excepţie, în regia lui Nae Caranfil, Vlad
Toader, Iulia Rugină şi Alexandru Maftei. Proiecţiile au avut loc în
sala de spectacole a Casei de Cultură, fiind un eveniment organizat
în cadrul Zilelor Filmului Românesc la Cugir.
În prima zi au fost proiectate: comedia romantică Nuntă în Basarabia - 2009 (ora 17.00) şi comedia dramatică Closer to the Moon
- 2014 (ora 19.00), în a cărui distribuţie au putut fi văzuţi actorii Vera
Farmiga, Mark Strong şi Tim Pester. Ziua de sâmbătă a început tot
cu o comedie dramatică Love Building - 2013 (ora 17.00), în care
cei prezenţi i-au revăzut pe actorii Dragoş Bucur şi Alexandru Papadopol. Ultima proiecţie a fost o dramă, Domnişoara Christina - 2013
(ora 19.00), cu o distribuţie de excepţie: Maia Morgenstern, Ioana
Anastasia Anton, Tudor Istodor şi Anastasia Dumitrescu.
Oraşul Cugir s-a înscris pe harta promovării filmelor de anul
trecut când Casa de Cultură a găzduit două astfel de evenimente,
unul dedicat filmelor româneşti, iar celălalt dedicat filmelor de autor.
Prin acest demers dorim să reînviem în Cugir dragostea pentru
vizionarea filmelor proiectate în sală. Întrucât în localitatea noastră
nu mai există un cinematograf, Casa de Cultură şi-a propus să vină
în întâmpinarea celor care doresc să vizioneze filme pe ecrane mari.
Vrem să contribuim la facilitarea accesului publicului cugirean la
producţii cinematografice de valoare şi, totodată, la promovarea
filmelor româneşti.
Zilele Filmelor Româneşti se află sub egida casei de distribuţie
Voodoo Films, condusă de Cristian Mungiu, luna aceasta fiind a
patra ediţie organizată la nivel naţional. Iniţiativa urmăreşte să promoveze filmul românesc în primul rând în oraşele care nu au săli de
cinema, sau unde filmele nu sunt destul de promovate.
Diane Ţigănilă, Casa de Cultură.
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