Anul IV , nr. 45,
octombrie-noiembrie, 2009

Poate fi citit în format electronic la adresa: www.primariacugir.ro

Dacă vrei să contezi, trebuie să votezi !
Suntem în prag de alegeri, iar ca autoritate publică
locală consider că am datoria de a adresa comunităţii mele
un îndemn de a vota la alegerile prezidenţiale, care au loc în
scurt timp. Sincer, nu pot să nu-mi exprim dezamăgirea
că, după 20 de ani de democraţie, societatea românească
are nevoie de tot felul de campanii de mobilizare a
cetăţenilor în sensul exercitării dreptului lor de a vota liber.
Sunt convins că aceeaşi dezamăgire o încearcă toţi cei care
au trăit sub regimul comunist şi care au purtat în suflete
zeci de ani dorinţa de a avea şansa să-şi exprime liber, fără
constrângeri votul lor. Trecând peste acest aspect, voi
încerca să readuc în atenţia opiniei publice importanţa pe
care o are exprimarea votului.

În ultima vreme am avut ocazia de a lua contact cu
numeroşi cetăţeni hotărâţi să meargă la urne în data de 22
noiembrie, în mare parte pentru că au o opţiune politică,
un candidat favorit în această cursă electorală. Însă am
întâlnit şi cugireni care au spus că nu au pe cine vota şi că
orice ar face tot cum vor ei, politicienii actuali, va ieşi.
Vreau să atrag atenţia că este o capcană în care riscă să cadă
electoratul dezamăgit şi nehotărât. A nu vota cu nimeni,
înseamnă de fapt a-i lăsa, poate tocmai pe aceia care nu îţi

sunt pe plac, să aleagă în locul tău. Înseamnă a le spune:
vă dau voie să îmi încălcaţi demnitatea şi drepturile de
om, sunt de acord sa nu am ce vota … niciodată! Haideţi
să mergem cu toţii la vot! Dragi cugireni, mergeţi la vot şi
votaţi aşa cum vă îndeamnă conştiinţele, INDIFERENT
de opţiuni. Cel mai important este să votaţi.
În rândul nostru sunt oameni care nu sunt de acord cu
rezultatele scrutinurilor anterioare, nu sunt de acord cu
ceea ce a ales majoritatea, drept urmare îşi exprimă
nemulţumirea prin a nu vota. Întrebarea care ar trebui să
apară în mintea acestora este - de ce au câştigat cei cu care
nu sunt de acord? Răspunsul este atât de simplu şi soluţia
la îndemâna fiecăruia - pentru că au votat ! De aceea,
luaţi-vă prietenii, colegii, oaspeţii, familia şi mergeţi la vot
! Mergeţi la vot şi votaţi cu cine credeţi dumneavoastră,
sau dacă chiar nici unul dintre candidaţi nu vă oferă minima
certitudine că faceţi ceea ce trebuie, prezentaţi-vă la vot
măcar pentru a împiedica fraudarea alegerilor, pentru a nu
lăsa locul liber celor care pot falsifica buletinele şi pot
vota în locul vostru. Vă spun aceasta nu pentru că am fi
avut dovada că acest lucru s-a petrecut vreodată la Cugir,
dar nici nu putem exclude posibilitatea în condiţiile în
care subiectul este atât de mult mediatizat. Vă reamintesc
că în Ucraina oamenii au reuşit să se unească şi să obţină
anularea alegerilor fraudate. Nu este nevoie să ajungem la
mişcări de masă ca în Ucraina, e suficient să ne mişcăm
toţi spre un singur obiectiv în ziua alegerilor: să mergem
să ne exercităm dreptul înscris în Constituţie ! Fiecare
dintre noi trebuie să conştientizeze că dacă vom sta acasă
pe 22 noiembrie, îi lăsăm pe alţii să decidă în locul nostru.
Este un altfel de a spune despre noi că nu contăm.
Dacă vreţi să contaţi, dacă familia voastră este
importantă pentru voi, dacă viitorul înseamnă ceva pentru
voi, atunci trebuie să mergeţi la vot.
Ing. Adrian Ovidiu TEBAN
Primarul Oraşului Cugir

Portrete cugirene
Pentru ca portretele noastre să nu vi se pară formale, doar o
înşiruire goală de date, vom încerca să creionăm un portret mai
aparte, în consonanţă cu profilul celei mai tinere speranţe cugirene.
Dacă o întâlniţi pe stradă, vi se pare a fi o copilă modestă, fragilă şi
timidă, care nu arată că poartă în sine atât de multă putere, tenacitate,
abnegaţie, disciplină şi seriozitate, calităţi pe care nu le întâlneşti
de multe ori la un adult sau la o persoană care vrea să se impună
doar prin statură sau vorbă apasată.
Cristina Eşeanu s-a făcut remarcată încă de pe băncile şcolii
generale, prin rezultatele de excepţie obţinute la învăţătură şi premiile
la olimpiadele şcolare. A reprezentat Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 2
Cugir la faza judeţeană sau naţională la: limba română, cultură civică
şi istorie. Pentru rezultatele muncii în şcoala generală i s-a acordat
Diploma de Onoare şi Diploma Specială in 1998. Pasiunea pentru
studiul istoriei neamului a însoţit-o şi în anii de liceu, dar acesteia i
s-au alaturat şi alte dicipline: limba română, filosofia şi mai ales
limba franceză. La limba franceză a obţinut premii şi menţiuni la
faza naţională în fiecare an de liceu, culminând cu Premiul I pe ţară
în 2004. Din multitudinea de diplome obţinute mai remarcăm:
Diploma de Excelenţă şi titlul de Olimpicul anului la limba franceză
în 2004, Premiul I (din 362 de participanţi) la Concursul Naţional
Radiofonic organizat de Societatea Română de Radiodifuziune, Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi Biroul Consiliului
Europei la Bucureşti intitulat : « Şi eu sunt cetăţean european » în 2005, menţiune la Faza Natională a Concursului
« Lumea romanică » tot în 2005. În toţi anii de şcoală, atât la Şcoala cu clasele I -VIII Nr.2 Cugir cât şi la Colegiul
Naţional « David Prodan », rezultatele şcolare i-au fost răsplătite, aproape întotdeauna, cu premiul I. La liceu, a fost
pionul principal în realizarea Proiectului Lingvistic Comenius 1, cu finanţare europeană, pe care liceul cugirean l-a
realizat în colaborare cu Liceul Privat « Saint-Gabriel » din Saint-Affrique, Franţa (2005-2006). Bucureşti, capitala
ţării, a atras-o prin Facultatea de Ştiinţe Politice (secţia în limba franceză), al cărei prim ciclu l-a absolvit in 2009.
( continuare în pagina 2 )
Prof. Rodica Cristina FLOREA,Viceprimar

Se distribuie gratuit

Primul parc adevărat al
Cugirului, finalizat

Primul parc adevărat al Cugirului, realizat în zona dintre str. Doina şi
Micro 7, în baza Programului Naţional de Îmbunătăţire a Calităţii Mediului,
a fost finalizat oficial în 15 octombrie, când doi reprezentanţi ai
Administraţiei Fondului pentru Mediu din cadrul Ministerului Mediului sau aflat la Cugir pentru a recepţiona investiţia. Aceştia au verificat stadiul
fizic al lucrărilor şi au concluzionat că proiectul “Reabilitare şi extindere
parc public din zona Micro 7- Cugir” a fost implementat în bune condiţii
şi la termenul stabilit. Potrivit edilului şef al localităţii, Adrian Teban,
administraţia locală aşteaptă ca în perioada următoare ministerul să achite
ultima tranşă de plată.
Noul parc cugirean, pentru amenajarea căruia au fost cheltuiţi peste
1.171.000 lei, este unul modern cu alei pavate şi iluminate, cu spaţii verzi
în care se găsesc plantaţii de arbori şi flori, cu mobilier urban şi toaletele
ecologice şi cu un lac de agrement în jurul căruia au fost amenajate locuri de
joacă pentru copii. „Este primul parc veritabil al Cugirului care, pe lângă
faptul că oferă locuitorilor un loc potrivit pentru petrecerea timpului liber,
are şi au efect benefic
asu pra
m ediu lu i
înconjurător. Trebuie să
precizez că prin această
investiţie oraşul Cugir se
apropie de minimum
necesar de spaţii verzi,
respectiv de 26 m˛/
locuitor, fiind din acest
pun ct de vedere pe
primul loc la nivel de
judeţ” a precizat primarul
Cugirului, Adrian Teban.
Î n t r u c â t
administraţia a considerat că este foarte important să protejeze investiţia,
parcul este îngrădit, cele patru porţi prin care se face intrarea vor fi închise
pe timpul nopţii, locuitorii având acces în parc doar ziua, până la ora 24.00.
Luminiţa BIRĂESC

Au fost adoptate taxele şi impozitele
pe anul 2010
Impozitele şi taxele pe 2010 au fost adoptate de Consiliul Local
Cugir în data de 16 octombrie, fără niciun vot împotrivă. Potrivit hotărârii
consilierilor locali impozitul pentru clădiri în 2010 va fi la acelaşi nivel
cu cel d in anu l trecu t pen tru p erso anele fizice. Astfe l p en tru
apartamentele cu suprafaţa de 48,96 mp, aflate în Zona A, cugirenii vor
plăti în continuare 104 lei, iar pentru cele de acelaşi tip aflat în zona B
vor achita 81 lei. În cazul proprietarilor de case, impozitul pe care
trebuie să-l achite pentru o casă cu etaj cu suprafaţa de 204,66 mp,
aflată în zona A, este de 476 lei, pentru una aflată în zona B, cu o
suprafaţă de 189 mp, impozitul este de 409, iar pentru casele din zona C
care au o suprafaţă de 112,85 mp, cugirenii vor plăti 110 lei. ( continuare
în pagina 2 )
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Portrete cugirene

În lumea agitată şi atât de diferită de a noastră, cum este cea a Bucureştiului, s-a implicat fără reţineri în stagii şi
activităţi de voluntariat. Să vă oferim câteva exemple concrete : la Comisia UNESCO pentru România, în perioada
octombrie 2007- februarie 2008 (www.cnr-unesco.ro), la ONG-ul parizian « Etudes sans Frontieres », care îi susţine
pe studenţii din Cecenia ( www.etudessansfrontieres.org), în perioada martie-iunie 2008 şi stagiu practic la Centrul de
Informare a Naţiunilor Unite (www.onuinfo.ro) – octombrie 2008 - februarie 2009. Programul de Schimburi cu
Institutul de Studii Politice din Paris, Franţa, unde a beneficiat de o bursă Erasmus, i-a deschis porţi noi. Valoarea
umană este apreciată acolo unde ea este evidentă şi în consecinţă Cristina Eşeanu a obţinut o bursă pentru masterat şi
doctorat în relaţii internaţionale, acordată de către Institutul de Studii Politice, Paris, Franţa (2009-2014).
Pentru tinerii de o asemenea factură, studiile universitare intrinseci nu sunt suficiente şi atunci se investesc şi în
alte tipuri de activităţi : conferinţe, simpozioane, şcoli de vară. Lista lor este semnificativă pentru definirea personalităţii
Cristina Eşeanu , care se preocupă intens pentru perfecţionare şi cunoaştere. Se pare că anul 2008 a fost cel mai
fructuos, când realizările s-au ţinut lanţ : SPECQUE 2008 - Simularea Parlamentului European, Quebec, Canada (2429 august) cu finanţare asigurată de Ministerul Român al Afacerilor Externe ; European Summer Academy, şcoala de
vară organizată sub patronajul lui Javier Solana la Bonn şi Bruxelles, în perioada 29 august - 7 septembrie 2008, cu
finanţare asigurată de către Gustav - Stresseman Institut şi UNICA - Conferinţa Universităţilor Europene, organizată
la Varşovia, Polonia (24-27 septembrie 2008), cu finanţare asigurată de Universitatea Bucureşti. În anul 2009 a
participat la conferinţa organizată de Universitatea de Stat din Moscova, Rusia (International Forum Lomonosov 1220 aprilie), cu finanţare acordată de Universitatea Bucureşti.
Proiectele de studiu sunt centrate pe: cooperare şi integrare interguvernamentală, politică straină a Rusiei postsovietice, relaţii ruso-europene şi constructivism în relaţiile internaţionale, teorie critică şi analiza discursului. Pentru
unii tineri, centrul de interes îl constituie muzica, filmele, internetul cu vajnicul lui chat, iar pentru altii, pe primul plan
se află studiul şi cunoaşterea. Delicată şi sublimă prin ceea ce face şi năzuieste Cristina se bucură, în timpul liber,
printre altele de fotografie, blogosferă şi iubeşte canarii. Vorbeşte, citeşte şi utilizează fluent limbile de circulaţie
internaţională : franceză, engleză, italiană şi rusă. Este pasionată de lectură, se plimbă, iubeşte viaţa şi adevaratele ei
valori. Întrebările retorice se învălmăşesc în mintea noastră atunci când vedem cât de multe lucruri poate realiza un om
determinat şi disciplinat, pentru a-şi atinge orizontul de aşteptare, sau ţelul, sau obiectivul propus. În prezent, Cristina
Eşeanu studiază la Paris, la facultatea care a dat ultimii patru preşedinţi ai Frantei şi numeroase personalităţi din lumea
politică, economică şi bancară internaţională: Institutul de Studii Politice din Paris. Şi atunci, nu putem să nu ne gândim
că, într-adevăr, « valoarea nu aşteaptă numărul anilor » (Corneille), iar Cristina ne va reprezenta cu cinste pe noi toţi :
familia, şcoala, Cugirul şi România.
Prof. Rodica Cristina FLOREA,Viceprimar

La ruinele suferinţei
În perioada 29 octombrie -1 noiembrie 2009, un
grup de 27 de cadre didactice şi elevi de la Colegiul
Tehnic „I.D. Lăzărescu” şi Colegiul Naţional „David
Prodan” Cugir, coordonaţi de prof. Lucia Anghel şi
prof. Gabriela Urs au participat la prima etapă a
proiectului educaţional judeţean “HOLOCAUSTUL –
o lecţie a secolului XX”. În cadrul proiectului, elevii
puşi în contact cu elemente de cultură, istorie şi religie
evreiască sunt determinaţi să cerceteze probleme legate
de Holocaust.
Obiectivele propuse prin proiect sunt: stimularea
interesului elevilor pentru autoeducaţie; promovarea la
nivelul grupului ţintă a ideilor de toleranţă, înţelegere
reciprocă şi dialog; dezvoltarea conştiinţei civice, bazată
pe cunoaştere şi asumarea valorilor democratice;
cunoaşterea de către elevi a elementelor de cultură,
civilizaţie şi religie, specifice unui anumit grup etnicevreii.
Activităţile propuse prin proiect sunt: vizita de
studiu la muzeul Auschwitz- Birkenau; întâlnirea cu

un supravieţuitor al acestora în cadrul Centrului de dialog
intercultural Oswiecim; organizarea unei sesiuni de
comunicări în care se vor prezenta referate, prezentări
Power- Point şi a unor machete şi planşe privitoare la
Holo cau st în 27 ianuarie 2010, cu ocazia Zilei
Internaţionale de Comemorare a Holocaustului; întâlnirea
cu un supravieţuitor transilvănean al Holocaustului;
excursie de studii la Muzeul Holocaustului de la Şimleul
Silvaniei.
Prima etapă a proiectului s-a concretizat într-o excursie
de studii la Auschwitz şi Birkenau, lagărele de tristă
amintire din Polonia, din cel de-al doilea război mondial.
Alături de partenerii din Sebeş, coordonaţi de prof.
Rodica Groza şi cei d in Teiuş, coordonaţi de prof.
Nicoleta Câmpean, elevii au descoperit amp loarea
atr ocită ţilor p et recut e în lagăr ele n azis te d e la
Auschwitz şi Birkenau, au fost copleşiţi de miile de
mărturii ale suferinţei şi de imensitatea „cimitirului fără
morminte” de la Birkenau. Tabloul terifiant al vieţii din
lagăre a fost comp letat cu mărturisirile do mnului
Kazimierz Smo len, supravieţuitor al lagărului de la
Auschwitz, care ne-a dezvăluit pe lângă suferin ţa
sup ortată şi imaginea rezistenţei şi su pravieţu irii
decente, ori chiar eroice, în condiţii extreme, la limită.
Cu siguranţă, această excursie de studii a avut rolul
de a desfăşura o altfel de lecţie de istorie care să-i
determine pe elevi să studieze problema holocaustului,
sub îndrumarea profesorilor, în vederea participării la
celelalte etape ale proiectului.
Pentru echilibrarea emoţională a participanţilor la
excursia de studii, periplul „agoniei” a fost urmat de unul
al „extazului”, ocazionat de vizitarea palatelor regale de la
Cracovia, Bratislava şi Budapesta, permiţându-ne o
succintă incursiune în atmosfera lumii medievale.
Prof. Lucia ANGHEL

Poliţia Comunitară vă informează
În p erioada 20.09.2009- 31.10.2009, Poliţia
Comunitară a asigurat paza la obiectivele : Parcul Rozelor,
parcul Doina, Şc. Generală nr. 2 , local nou, Colegiul I.D.
Lăzărescu, Colegiul “David Prodan”, Serviciul Public de
Asistenţă Socială. În timpul îndeplinirii sarcinilor de
serviciu au fost sancţionate un număr de 11 fapte care
contravin regulilor de convieţuire socială.
În materia accesului şi staţionării pe sectoare de străzi
interzise circulaţiei, pe trotuare şi spaţii verzi s-au constatat
un număr de 5 fapte contravenţionale, care cad sub
incidenţa H.C.L. 10 / 2005, fiind sancţionate cu amenzi.
Au fost identificate un număr de 5 autovehicule aflate
în stare avansată de degradare, care staţionau fie în parcările
administrate de Primăria oraşului Cugir, fie în spaţiul
verde, fără a avea documentul legal de parcare
corespunzător. Pentru aceste autoturisme s-a îndeplinit
procedura legală de ridicare de pe domeniul public,

rezultatul fiind elib erarea acelor zon e. Pro prietarii
autoturismelor au fost sancţionaţi contravenţional.
Au fost aplicate 15 avertismente pentru tulburarea liniştii
publice şi o amendă contravenţională în valoare de 50 ron.
Au fost avertizate un număr de 40 de persoane pentru
diferite fapte care contravin normelor prevăzute în H.C.L.10 /
2005 şi alte acte normative aplicabile în această materie.
Au fost identificate un număr de 20 de animale lăsate în
libertate de către proprietarii acestora pe străzile oraşului Cugir,
care au fost prinse, le-au fost găsiţi proprietarii care au fost
sancţionaţi contravenţional.
De asemenea Poliţia Comunitară a sprijinit funcţionarii
publici din cadrul Primăriei în acţiunile pe care aceştia le-au
întreprins în îndeplinirea sarcinilor de serviciu : Control
Comercial, Îndrumare Asociaţii de proprietari, Urbanism şi
amenajarea teritoriului, Administrarea Domeniului Public.
Şef Poliţia Comunitară Jr. Florin ARION

DE LA O LUNÃ...LA ALTA...
Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor din
Cugir, sprijin constant pentru pensionari
Din dorinţa de a fi un sprijin constant şi fidel pentru pensionarii cu
venituri mici, Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor din Cugir şi-a lărgit
serviciile de care pot beneficia cei peste 1.200 de membrii afiliaţi. După cum
ne-a informat Vistian Blaga, preşedintele Consiliului Director al organizaţiei,
pe lângă împrumuturi şi ajutoare de deces, pensionarii din Cugir pot
beneficia de sprijin financiar pentru achiziţionarea de ochelari de vedere,
de proteze dentare şi auditive, precum şi de un discount de 15%din valoarea
biletelor de tratament.
Tot de la preşedintele organizaţiei am aflat că Ziua Persoanelor Vârstnice
nu a trecut neobservată de către CAR Pensionari care a oferit unui număr
de 9 membri cu vârsta de peste 85 de ani, câte 50 de lei/persoană din
fonduri proprii, iar din fondurile Federaţiei Naţionale Omenirea alţi 8
pensionari care au pensii sub 600 de lei, au beneficiat de 30 de lei fiecare.
Până în momentul de faţă valoarea ajutoarelor oferite de Casa de Ajutor
Reciproc a Pensionarilor din Cugir se ridică la aproximativ 15.000 lei.

30 de organizaţii prezente la Forumul
ONG-urilor din judeţul Alba
La sfârşitul lunii septembrie, la Alba Iulia, în organizarea Fundaţiei
PAEM a avut loc Forumul ONG-urilor din judeţul Alba. La această întâlnire,
desfăşurată în clădirea noului sediu al fundaţiei, au participat reprezentanţi
ai peste 30 de organizaţii non-guvernamentale, din Alba Iulia, Aiud, Baia de
Arieş, Abrud, Câmpeni, Ocna Mureş, Sebeş printre care s-a numărat şi
Societatea Culturală ,,VINEREANA”. Potrivit informaţiilor primite de la
preşedintele organizaţiei vinerene, Dorin David, pe agenda de lucru al
acestui forum s-au regăsit teme de interes specific ONG-urilor, cum ar fi :
sectorul neguvernamental din România - interacţiunea dintre societatea civilă
şi celelalte sectoare reprezentative, Codul deontologic al ONG-urilor,
Prezentarea Biroului de Consiliere pentru Cetăţeni. Totodată au fost abordate
probleme de interes major corupţia şi implicarea sectorului neguvernamental
în combaterea fenomenului, finanţarea acestui sector, realizarea unor
parteneriate şi Contabilitatea Asociaţiilor şi Fundaţiilor
În încheiere s-a prezentat proiectul de constituire a ,,Federaţiei
ONG-urilor din judeţul ALBA” şi s-a adoptat statutul de funcţionare a
acesteia.

Parteneriat pentru un mediu sănătos
Reprezentanţi ai comunităţii romilor din Cugir, ai primăriei şi ai
companiei Rompetrol s-au întâlnit pentru a clarifica detaliile tehnice în
vederea încheierii contractului de finanţare a proiectului „Un mediu sănătos
pentru copiii noştri”, proiect depus în cadrul licitaţiei de proiecte “Împreună
pentru fiecare”, iniţiat de Rompetrol.
Proiectul realizat în urma parteneriatului dintre Asociaţia pentru
Dezvoltarea Comunitară a Romilor din Cugir şi Şcoala Generală cu clasele
I-VIII Nr. 2 este menit să sensibilizeze opinia publică asupra gestionării
cotidiene a deşeurilor printr-o selecţie controlată şi responsabilă, evitând
degradarea şi poluarea habitatului, dând o şansă la un mediu sănătos copiilor.
Rolul şi responsabilităţile celor doi parteneri presupun: atragerea comunităţii
în activităţile desfăşurate, achiziţionarea de materiale pentru salubrizare şi
ecologizare, participarea unor cadre didactice la sesiuni de informare cu
tema ecologizare, sănătate. Locul de implementare a proiectului este cartierul
Coşbuc, o zonă problematică în ceea ce priveşte igiena şi salubritatea.

Au fost adoptate impozitele şi taxele pe 2010
(... continuare din pagina 1 )
O majorare anuală de 10% s-a stabilit în cazul impozitului şi taxei pe clădiri
datorat de persoanele juridice şi a impozitului pe clădiri neevaluate în ultimii 3 ani
anteriori anului fiscal de referinţă, datorat de către persoanele juridice.
O nesemnificativă schimbare a suferit impozitul pentru mijloacele de transport.
Contribuabilii, persoane fizice şi juridice, datorează anual impozit asupra
autovehiculele pe care le deţin, contribuţie care a fost stabilită în sumă fixă pentru
fiecare tip de mijloc de transport, în funcţie de capacitatea cilindrică a motorului
pentru 200 cm3 sau fracţiune din aceasta. Spre exemplu, în cazul unui autoturism
Dacia cu capacitate cilindrică de 1289 cm3, cugirenii vor scoate din buzunar cu
doar 2 lei mai mult decât în 2009, adică 56 LEI.
Consilierii locali au hotărât ca cetăţenii cugireni care îşi plătesc cu anticipaţie
impozitele pe clădiri, terenuri şi maşini până la 31 martie 2010 să beneficieze de
o bonificaţie de 10%.
Mircea M. SIMU

Peste 800 de familii au solicitat ajutorul de
încălzire
Numărul persoanelor care au solicitat ajutor de încălzire cu gaze naturale în
perioada 01.10.2009 – 26.10.2009 este de 650, dintre care pentru 522 au fost
emise dispoziţii de acordare a acestor drepturi, restul de 128 persoane urmând a
li se stabili drepturile în condiţiile modificării plafoanelor de venituri- la 615 lei /
membru. Pentru ajutoarele de încălzire cu lemne situaţia se prezintă astfel : au
fost depuse 125 cereri , stabilindu-se dreptul pentru 109 persoane. Pentru
plata ajutoarelor de încălzire cu lemne, s-a solicitat AJPS Alba suma de 4.945 lei
/lunar.
Cuantumul ajutorului de încălzire valabil în sezonul rece 2009-2010 se
încadrează între 262 lei /lună - 62 lei/lună, în condiţiile încălzirii cu gaze naturale,
iar în cazul încălzirii cu lemne, cuantumul este cuprins între 54 de lei/lună şi 30
lei/lună. Pentru beneficiarii de ajutor social, ajutorul lunar pentru încălzirea
locuinţei este de 58 de lei . În plus, faţă de reglementările de până în prezent, plata
ajutoarelor pentru încălzire se va realiza lunar şi nu în sumă totală la începutul
sezonului rece.
Formularele pentru ajutorul de încălzire se pot obţine de la sediul Serviciului
Public de Asistenţă Socială şi se vor depune până în data de 20 ale fiecărei luni, la
sediul SPAS, Centrul Multifuncţional de Servicii Sociale şi Baia Socială, cu
menţiunea că dreptul de ajutor se va stabili începând cu luna depuneri cererii.
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Privilegiul de a înainta în vârstă
După atâţia ani, eu am devenit astăzi persoana
care mi-am dorit să fiu. Am prieteni fantastici –
puţini, ce-i drept - o viaţa liniştită şi fericită – atât
cât se poate - multe amintiri minunate pe care nu
le-aş schimba niciodată pentru mai puţine fire de
păr alb...
Cu cât înaintez în viaţă, cu atât eu devin cea
mai bună prietenă a mea şi ceea ce este mai plăcut
este că această prietenă nu mă contrazice niciodată
sau... aproape deloc !
Îmi permit să mânănc un pic mai mult, să fac
ceea ce-mi place când îmi place... Eu am avut
prea mulţi prieteni care s-au dus înainte de a avea
părul cărunt.
În timpul vieţii am avut inima frântă de mai
multe ori dar, cum să nu o am dacă am pierdut o
fiinţă draga sau un prieten foarte bun ????
Sincer, pe cine interesează dacă vreau să
citesc sau să mă joc la calculator până la ora 4
dimineaţa, apoi să dorm până a doua zi la prânz
... Da, se mai întâmplă să dansez singură pe
m uz ică r etro , amint ind u- mi d e clip ele
frumoase...
Dar durerea, necazurile mi-au dat forţa de a
avea mai multă compasiune şi de a fi mult mai
umană cu ceilalţi. Sunt atât de mulţi cei care nu au
râs niciodată în viaţa lor şi care mor înainte de a

Vremuri...

Trebuie să vă spun că am o mare capacitate de a
mă minuna. M-am minunat la televizor auzind
expresia pe care am folosit-o drept titlu şi….ştiţi ce
? Azi chiar îmi fac de cap , mă las de poezie, mă las de
compania cărţilor în spaţiul şi timpul cărora cobor de
multe ori , mă las de plimbările fără ţel şi fără destinaţie
şi…cobor pe pământ. Oricum nu ştiţi cine sunt, ce
hram port şi în fond …..
„Foaie verde de alune
Ce să-mi faci tu mie lume…”
Mamă şi câte metafore aveam pentru început !
Dar ce metafore, ce poezie?..E bine că mă citiţi şi nu
mă auziţi. De ce ? Simplu. Aş vrea să vă trezesc din
amorţeală , să strig, hai să facem ceva , hai să dăm
mâna şi tu şi tu de acolo, şi celălalt , nu fă ca mine, fă
ca tine dar fă ceva.
Privim şi-am privit calităţile românilor cu mândrie,
defectele cu îngăduinţă dar nepăsarea, nepăsarea !
Totuşi în final am să vă liniştesc şi am să vă
întreb. Ce credeţi despre : bogaţi şi săraci, despre
prinţi şi cerşetori ? Nu poate fi nimeni naiv să
creadă că oamenii se nasc egali .Unul e mic,
altul e mare, unul e urât , altul frumos , unul are
ochi albaştrii, celălalt verzi. Social egalitatea a
fost un vis. Copilul care creşte desculţ prin bălării
nu poate fi egal cu cel încălţat de la trei luni în
pantofiori Versace . Unul îşi păstrează felia de pâine
pentru ziua următoare, altul îşi bagă adânc degetele
în caviar. Sărăcia e ca şi coloana infinitului a lui
Brâncuşi : te lasă , te strânge, te lasă….
Bogaţii sunt nişte săraci ce-şi numără banii,
spunea cineva……
Cu siguranţă standardele de viaţă crează în timp
copii diferiţi, oameni diferiţi şi maturi foarte diferiţi.
Am citit de mult o povestioară scurtă. Simt nevoia
să v-o spun şi Dvs.
Printr-o întâmplare canarul aflat într-o colivie se
eliberează. Curios şi emoţionat acesta cercetează o

Să ne cunoaştem oraşul !
Biserica ortodoxă cu hramul “Adormirea Maicii
Domnului”, denumită şi Catedrala, este situată în
Cugir, Str. Al. Sahia nr.15A. Construcţia acesteia s-a
realizat în perioada 30 august 1993-1997. S-au oficiat
slujbe începând cu anul 1998.
Proiectantul este Penea Constantin din judeţul
Maramureş.Caracteristicile construcţiei sunt
următoarele : înălţimea este 33 de m (vârsta
Mântuitorului), fiind cea mai înaltă construcţie din
Cugir. Din turn se vede oraşul Orăştie.
Stilul construcţiei este bizantin. Capacitatea este
pentru cca 800 de persoane. La sărbătorirea Învierii
Domnului în anul 2009 (uşile clădirii fiind deschise),
au ascultat liturghia peste 1200 de credincioşi). Pictura
de 1914 mp a fost realizată în perioada 2003-2009
(24 septembrie). Cea mai mare parte a picturii a fost
realizată de către familia pictorilor Baci Valentin şi
Roxana, din Cluj. Dimensiunile interioare ale catedralei
la sol sunt 36x14 m. Clopotul, fabricat la uzina din
Călan, este situat sub turnul din dreapta, are greutatea

îmbătrâni... Mă simt privilegiată că am trăit
până acum şi că am părul cărunt !
Astăzi, am marele privilegiu de a putea
spune DA şi cel de a putea spune NU.
Îmbătrânind, este uşor să fii pozitiv : pur şi
simplu îţi decizi propria fericire.
În fiecare dimineaţă pot sta câteva minute
în patul meu amintindu-mi de greutăţile
întâmpinate în viaţa mea, sau să mă ridic şi să
mulţumesc cerului pentru clipele fericite !
Nu mă mai preocupă ce gândesc ceilalţi,
nu-mi mai pun multe întrebări despre mine
însumi... în cele din urmă nu este atât de rău să
fi bătrân !!
Nu voi trăi etern dar, cum sunt încă aici, cu
siguranţă, nu-mi voi pierde timpul cu văicăreli
sau neliniştindu-mă pentru ceva ce eu nu pot
schimba sau să mă aştept la ceva care m-ar
putea dezamăgi...
Pentru a putea fi fericită mi-am eliberat
inima de ură, mintea de gânduri negre, trăiesc
modest, ofer mai mult şi... mă aştept să primesc
mai puţin.
ASTĂZI CONSIDER VÂRSTA MEA CA
UN MINUNAT PRIVILEGIU !!!!
Rodica CRĂCIUN,
Ofiţer stare civilă

vreme libertatea care se dovedeşte a fi o colivie
mai mare. Ciripitul începe să-i fie cenzurat , cerul
este plin de vulturi. Înconjurat de pisici , canarul
începe să creadă în binefacerile coliviei . Şi totuşi
mi-aş dori să fiu liber, liber…..
Aţi cit it cu sigu ran ţ ă „P r inţ ş i
cerşetor”, dac-ar exista magie (nu prea cred
în ea) aş pocni din degete şi într-o clipă aş
schimba personajele povestioare asemeni
cărţii. Pentru puţin timp cei săraci să devină
bogaţi şi invers. Nu credeţi că odată trecuţi
în situaţii inverse, lumea n-ar mai alerga
după himere,să nu uităm că sărăcia nu mai
este de mult o virtute.
Pixul meu aleargă pe hârtie fără să vă
spună de altfel nimic. Dar de fapt eu chiar
doream să vă spun ceva, ceva în care eu cred cu
adevărat .
Da, cred ! Cred că putem ieşi din starea de
nepăsare. Cum ? Amintiţi-vă versurile lui Coşbuc:
„Sunt suflet din sufletul neamului meu
Şi-i cânt bucuria şi-amarul”
Putem fi în acelaşi timp săraci şi bogaţi , trişti
şi veseli, zgârciţi şi generoşi, gălăgioşi şi tăcuţi.
Avem de făcut doar un singur lucru, unul singur
.Să alegem.
Ce alegem ? Eu hotărăsc , şi tu şi tu şi celălalt.
Sunt canarul din colivie . Ce aleg colivia sau
libertatea ? Încerc să trag uşa după mine nu înainte
de-a vă aminti vorbele lui Chaplin :
„O zi fără zâmbet este o zi
pierdută”.
Nu pierdeţi zilele.
Şi nu uitaţi :
„Te laşi moale
Te bagă-n foale !”
Pune „deştul şi ştampila”, cu speranţe şi
încredere, NONA
de 240 kg şi este „bătut” cu frânghia de la sol.
Posedă 2 candelabre ce conţin aproximativ 200
de becuri.
Iconostasul conţine iconografia ortodoxă
completă : Pe rândul de sus 12 prooroci şi icoana
Maicii Domnului, pe rândul din mijloc, 12
apostoli şi icoana Sfintei treimi şi pe rândul de
jos cele 12 prasnice împărăteşti şi Cina cea de
Taină. (12 reprezentând cele 12 seminţii ale
poporului Israel).
Treburile bisericeşti sunt conduse de
părintele Giurgea Mircea (din anul 1991), epitrop
fiind dl. Ciucurel Grigore. Consiliul Parohial
cuprinde 36 bărbaţi (normal trebuie 12, dar
existând multe probleme de rezolvat s-au cuprins
36), iar comitetul de femei cuprinde 40 de
persoane.
Corul este cel mai mare şi performant din
Cugir, cuprinde 45 persoane şi se exprimă pe 4
voci. A fost creat şi condus de către regretatul
profesor Maris Ioan, actualul dirijor fiind dl. Rusu
Silviu. Ing. Aurel VOICU, Consilier local
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AVRAM CLAUDIU-AURELIAN
şi IOANEŞ ANA-MARIA;
MA RINC AŞ
R ADU
şi
SIRITEANU ANA-ROXANA;
BARTA SO RIN şi RĂ DUŢ
ANDREEA-ALEXANDRA;
BĂICOIANU MARIUS-GEORGE şi
BOLBOTINĂ VASILICA;
MIHĂILĂ AURELIAN-IOAN şi
HERLEA ADRIANA-DANIELA;
GRO SS
MA RTIN -EMIL
şi
FURDUI MARIA.
-

NAŞTERI ÎNREGISTRATE:
- MUREŞA N MAR IO C RISTIAN
(ACT TRANSCRIS, născut în localitatea
UTIEL – SPANIA);
- DANCIU ROBERT-IOAN;
-JULESCU VLAD DORIN (ACT
TRANSCRIS, născut în localitatea
MONTREAL – CANADA);
- HUMACIU GABRIEL-DORIN;
- POENAR GEORGE-CIPRIAN;
- TECŞA DANIEL;
- URAS PAUL – SORIN;
- LAZĂR GEORGIANA ALEXANDRA
- ALECSANDRU ADELINA-IOANA;
- AVRAM BOGDAN-GABRIEL;
- VASILACHE RALUCA-DELIA;
- POENAR SEBASTIAN-NICOLAE;
- HORGA ALEXANDRA-MARIA.
CĂSĂTORII ÎNREGISTRATE:
-

-

-

-

LOGA DANIEL-IOAN şi GRIGORE
ELENA-CRISTINA;
BE CA P ET RU şi M ACAV EI
SANFLORA;
SPRÎNCEANĂ OVIDIU şi PETRUSE
CORINA-IOANA;
TRICU NICOLAE şi IANCU ELENA;
ANDRIŞOIU EMIL-CĂLIN şi SIMU
CORNELIA;
CIORTAN MIHAI-D AN IE L şi
MARTIN ADINA-MARIA;
MARTINA SERGIO şi BORCESCU
MARCE LA (ACT TRANSCRIS,
căsătorie încheiată în localitatea
LUSE RN A SAN GIOVAN NI –
ITALIA);
JIBOTEAN NICOLAE-ADRIAN şi
POIENAR ROMINA;
MATE I
DAN IE L-ALIN
şi
PASCARIU IOANA-DANIELA;
MIHĂILĂ CORNEL-ADRIAN şi
MORARIU IRINA;
LUPU
M IH AI- CĂTĂLIN
şi
LEONTESCU ELENA;
MANIU LUCIAN şi ŞTEFĂN IE
DIANA-LUCIA;
MO RAR IO AN ş i PE TRUŢ IU
ELENA-MIRELA;
STOIAN BENIAMIN şi SEBESTYEN
ELISABETA-ANDREEA;
CÂ ND EA IOAN şi P OP ESCU
SILVIA-MARIA;
RAHM AN M D AN ESUR ş i
CIORTEA LAURA-LARISA(ACT
TRANSCRIS, căsătorie încheiată în
lo ca lita te a BAN G LAMUNG –
THAILANDA);
OSZ MIHAI-ŞTEFAN şi BONCUŢ
SIMONA;
TIRPE FLORIAN-VALENTIN şi
NISTOR MIHAELA-AUGUSTA;

DECESE ÎNREGISTRATE:
-

-

ERDEI GHEORGHE, cu ultimul
domiciliu în Cugir, str.A.Iancu nr.19;
EMASADAC ANA, cu ultimul
domiciliu în Cugir, str.Tineretului
nr.7;
ENE MARIA, cu ultimul domiciliu
în Cugir, str.21 Decembrie 1989
nr.1C;
MOLDOVAN ADALBERT, cu
ultimu l do miciliu î n Cu gir,
str.Rozelor nr.8;
BALT Ă ILE AN A, c u u lt im ul
domiciliu în Cugir, str.1 Decembrie
1918 nr.14;
HONDOLA LIVIA, cu ultimul
domiciliu în Cugir-Vinerea, str.Deal
nr.7;
BORZA ELISABETA, cu ultimul
domiciliu în Cugir, str.21 Decembrie
1989 nr.1 C;
DOBOŞ IOAN, cu ultimul domiciliu
în Cugir-Vinerea, str.Principală nr.5;
MĂRGIN EAN N IC OLAE , cu
ultimul domiciliu în Cugir-Vinerea,
str.Principală nr.297;
HERLEA ANA, cu ultimul domiciliu
în Cugir-Vinerea, str.Principală
nr.273;
SANTEIU MARIA, cu ultimul
domiciliu în Cugir, str.Ghe.Lazăr
nr.15;
LĂLUŢIU IOAN, c u u lt im ul
domiciliu în Cugir, str.21 Decembrie
1989 nr.134;
HERLEA-SÎNCRĂIAN TRAIAN,
cu ultimul domiciliu în CugirVinerea, str.Principală nr.398;
BACIU NICOLAE, cu ultimul
do miciliu în Cu gir- Vine re a,
str.Principală nr.56;
SUCIU N ICOLAE, cu u ltimul
domiciliu în Cugir, str.Râul Mare
nr.16;
SIMO N CARO L, cu u lt im ul
domiciliu în Cugir, str.R.Mic nr.92;
BERIAN OLIMPIA, cu ultimul
domiciliu în Cugir, str.R.Mic nr.37
Rodica Felicia Crăciun-Drăgoi
Nicoleta Loredana Daicu
Ofiţeri Stare civilă

Poliţia Cugir vă informează
Având în vedere că ne aflăm în preajma
alegerilor prezidenţiale, informăm cetăţenii
că pentru buna desfăşurare a campaniei
electorale şi a alegerilor, poliţiştii subunităţii
noastre împreună cu alte forţe din sistemul de
ordine publică vor acţiona în vederea asigurării
ordinii şi liniştii publice, pentru paza secţiilor
de votare precum şi pentru prevenirea oricăror
evenimente negative.
Pentru Poliţia oraşului Cugir, asigurarea
unui climat de ordine şi siguranţă în secţiile de
votare precum şi în zonele adiacente acestora
reprezintă o prioritate. Totodată, atragem
atenţia tuturor alegătorilor că votul ilegal
înseamnă “închisoare” şi orice ilegalitate
să fie sesizată de urgenţă la numărul de telefon
112.
Alegerile prezidenţiale se desfăşoară cu
respectarea caracterului universal, egal, direct,
secret şi liber exprimat al votului.
În Ordonanţa de urgenţă nr. 95/02.09.2009
- privind modificarea şi completarea Legii nr.
370/2004 pentru alegerea Preşedintelui
României, sunt incriminate ca infracţiuni
următoarele fapte:
- împiedicarea, prin orice mijloace, a
liberului exerciţiu al dreptului de a alege sau
de a fi ales se pedepseşte cu închisoare de la 6
luni la 3 ani;
- atacul, prin orice mijloace, asupra
localului secţiei de votare se pedepseşte cu

închisoare de la 2 la 7 ani şi interzicerea
exercitării unor drepturi;
- oferirea sau darea de bani, bunuri sau alte
foloase în scopul determinării alegătorului să
voteze ori să nu voteze un anumit candidat se
pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani şi
interzicerea exercitării unor drepturi;
- fapta persoanei care votează: fără a avea
acest drept, de două sau mai multe ori, prin
introducerea în urnă a mai multor buletine de
vot decât are dreptul un alegător se pedepseşte
cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă
şi interzicerea exercitării unor drepturi; tot cu
aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi utilizarea
unui act de identitate nul ori fals sau a unui
buletin de vot fals.
Tot în acest act normativ sunt prevăzute
c a º i contravenţii următoarele fapte:
- distrugerea, deteriorarea, murdărirea,
acoperirea prin scriere sau în orice mod a listelor
electorale permanente, a copiilor de pe acestea
sau a tabelelor electorale se sancţionează cu
amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei;
- continuarea propagandei electorale după
încheierea acesteia, precum şi sfătuirea în ziua
votării a alegătorilor la sediul secţiilor de votare
să voteze sau să nu voteze un anumit candidat
se sancţionează cu amendă de la 1.500 lei la
4.500 lei;
Comisar Şef Nicolae OLARU
Şeful Poliţiei Cugir
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ISU Alba şi SVSU Cugir şi-au verificat tactica de
intervenţie
Avarierea barajului Cugir-Canciu produce formarea unei
breşe de 60 m care crează pericolul de inundaţii în aval de
baraj. Unda de viitură formată ajunge în Cugir , revărsarea
râului provocând inundarea a 15 case de pe Griviţei, avarierea
conductei de alimentare cu gaz, precum şi întreruperea
alimentării cu energie şi apă. Totodată izbucneşte un incendiu
de amploare la o hală de producţie a unei societăţi comerciale
care are ca profil de activitate prelucrarea lemnului şi aluminiului
de tip termopan. Este scenariul folosit în data de 15 octombrie
de către Inspectoratului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă
Alba şi Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă Cugir pentru
verificarea tacticii de intervenţie, antrenare şi avertizare a
populaţiei în cazuri de urgenţă.
Pentru gestionarea acestei situaţii, pe lângă organizatori, a
fost implicată şi conducerea administraţiei locale în persoana
primarului, Adrian Teban, a viceprimarului Florea Rodica,
precum şi alte servicii precum Serviciul Judeţean de Ambulanţă
Alba, Poliţia şi Poliţia Comunitară, S.C. Electrica, Romtelecom
şi S.C. CTTA Apă Canal.
Forţele participante la exerciţiu au avut în vedere ridicarea
unui baraj cu saci de nisip pentru limitarea inundaţiei, evacuarea
populaţiei din zona Podului Roşu, stoparea producerii
inundaţiei spre zona cartierului Râul Mic şi stingerea incendiului
la halda de producţie a societăţii comerciale implicate în
simulare.

Acţiunea a făcut parte din Planul de pregătire în domeniul
situaţiilor de urgenţă pe anul 2009. “Scopurile exerciţiului
tactic au fost verificarea sistemului de înştiinţare şi avertizare
a populaţiei, verificarea şi antrenarea Comitetului Local pentru
Situaţii de Urgenţă Cugir, a Inspectoratului Judeţean pentru
Situaţii de Urgenţă Alba şi a instituţiilor cu care se colaborează
pentru monitorizarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii
pe Râul Cugir şi de incendii de proporţie”, a declarat sg. maj.
Alina Bălaş , purtătorul de cuvânt al ISU Alba.
Inspector Protecţie civilă, Mircea ZBUTEA

VOX POPULI: Ce părere aveţi despre taxa specială pentru
cei fără contract cu firma de salubritate G&E Invest?
La solicitarea firmei de salubritate G&E Invest 2003, Consiliul Local Cugir a instituit o taxă specială în cazul prestaţiilor de care
beneficiază producătorii de deşeuri individuali (casnici) fără contract, pentru a achita contra-valoarea serviciului de salubritate
prestat. Astfel, începând din 1 ianuarie 2010, cetăţenii care nu au contracte încheiate cu firma locală de salubritate vor plăti 7,5 lei/
persoană/lună (1,5 x tariful contractual). Hotărârea a fost luată ca urmare a faptului că doar 70% din cetăţenii oraşului au încheiat
contract de prestare a acestui serviciu.
În cadrul unui material realizat în data de 11 noiembrie am încercat să aflăm ce părere au oamenii despre această decizie.
Cisteian Petru
“Este foarte bine venită această taxă specială pentru că nu mi se pare normal să plătească doar unii, iar aţii doar să
beneficieze de un serviciu. De exemplu, toţi cei care locuiesc în blocuri produc gunoi, pe care îl aruncă în pubele. Atunci, mi se pare
normal, ca toţi să plătească.”
Gheonea Marin
“Sincer vă spun că nu sunt sigur dacă mi-am reînoit contractul pentru gunoi, dar părerea mea este că e mai bine ca fiecare
să avem contract cu firma de salubritate, decât să plătim mai mult.”
Popa Georghe
“Ca să avem pretenţia să ni se ridice gunoiul de la bloc, trebuie să şi plătim.Părerea mea e că este o iniţiativă corectă, dar şi
mai corect ar fi ca toţi oamenii să încheie contracte cu G&E Invest. Cred că această taxă îi va determina pe mulţi să încheie
contracte pentru că este mai rentabil decât să plăteşti o taxă specială.”
Stancu Ileasă
“Mai întâi trebuie să fie găsiţi cei care nu au plătit până acum şi cred că mulţi dintre aceştia se vor regăsi între cei care solicită
subvenţie pentru căldură. Cu ocazia asta primăria îi poate depista, întrucât pentru a beneficia de subvenţie trebuie adusă o dovadă
de la G&E Invest. În ceea ce priveşte taxa specială, nu pot să mă pronunţ. La cei care nu plătesc să nu li se ridice gunoiul.”
Luminiţa BIRĂESC

Cugirul în atenţia
candidaţilor la preşedenţie

În această campanie electorală oraşul Cugir s-a aflat în
atenţia can did atulu i la preşedin ţia Rom âniei, Crin
Antonescu care a fost prezent în localitatea de la poalele
Drăganei în data de 30 octombrie, pentru a doua oară în
acest an. Aflat într-o vizită electorală în judeţul Alba, Crin
Antonescu a sosit la Cugir însoţit de soţia sa, Adina Vălean,
de europarlamentarul Norica Nicolai, de deputatul Dan
Motreanu şi de mai mulţi membrii liberali din judeţ. Pe
lângă mesajele transmise de pe scena electorală plasată în
faţa hotelului Drăgana, la finalul discursului, Crin Antonescu
i-a îndemnat pe cugireni să aibă convingerea că votul lor
contează.
Pe scena electorală de la Cugir au luat cuvântul primarul
Cugiru lui Adrian Teb an , deputatu l Teo do r Atan asiu ,
europarlamentara Norica Nicolai, consilierul judeţean Mihai
Nicuşor, precum şi o persoană din rândul cetăţenilor, Doina
Paşcanu.
Luminiţa BIRĂESC

Revistă de Matematică la Şcoala cu
cls. I-VIII Nr.4 Cugir
De mai bine de patru ani, sub
egida Şcolii cu clasele I-VIII Nr. 4
din Cugir a cunoscut lumina
tiparului “Revista de Matematică”
realizată sub atenta îndrumare şi
coordonare a iniţiatorilor acestui
demers, profesorul de matematică
şi fizica Alexandru Loga şi
institutor Monalisa Borza. Un nou
număr a foast adus în atenţia
micilor şi marilor matematicieni
ai Cugirului, în pragul sărbătoririi
a 20 de ani de existenţă a instituţiei
şcolare. Aşa cum sunt obişnuiţi
cititorii revistei, în paginile sale
se regăsesc diverse probleme de
matematică care reuşesc să
stârnească curiozitatea şi plăcerea
rezolvării lor, cât şi rubrici
umoristice la baza cărora se află
acelaşi
numitor
comun,
matematica. Din spusele prof.
Alexandru Loga revista de
matematică apare bianual iar la
editarea ei sunt implicate cadre
didactice ale şcolii şi elevi din
clasele I-VIII precum şi iubitori
ai matematicii din alte instituţii
şcolare.“Trebuie să precizez că pe
lângă oportunitatea oferită
elevilor, revista este privită şi ca
o activitate antreprenorială,
colectivul de redacţie beneficiind
de excursii tematice la o
tipografie din Alba şi la redacţia
unui ziar judetean de renume, cu
scopul de a-i face pe tinerii noştri
elevi să înţeleagă lungul drum de la
coala de hârtie la revista tiparită”,
ne-a declarat iniţiatorul revistei,
prof. Alexandru Loga.
Şi pentru că nu putem vorbi
despre Revista de Matematică a

Şcolii cu clasele I-VIII Nr. 4 Cugir
fără a-i menţiona pe elevii a căror
muncă şi dăruire se regăsesc în
paginile sale, trebuie să aducem în
atenţia cititorilor pe directorul
publicaţiei, Jugariu Mihai, elev în
clasa a VII-a care s-a remarcat în
ultimii ani la diferite competiţii
judeţene, interjudeţene şi naţionale.
Doar în acest an scolar s-a clasat pe
locuri fruntaşe la mai multe
concursuri de matematică: în luna
ianuarie a obţinut locul I la concursul
i n t e r j u d e ţ e a n “ Vi i t o r i i
Matematicieni” care a avut loc la
Alba Iulia, urmând ca o lună mai
târziu să ocupe locul al II-lea la
Olimpiada de Matematică , etapa
judeţeană, rezultat în urma căruia a
participat la competiţia naţională.
Totodată, în vara acestui an a
participat la Concursul Internaţional
de Matematică Aplicată “Cangurul”
şi la competiţia “± Poezia”, etapa
judeţeană la care a obţinut locul al
III-lea. Mihai nu doar că doreşte să
obţină şi în viitor rezultate notabile
la matematică, ci şi-a propus să-şi
desăvârşească cunoştinţele de fizică
sub îndrumarea aceluiaşi profesor,
Alexandru Loga.
Pregătirea
dovedită
a
colectivului de redacţie garantează
calitatea publicaţie, astfel că nu este
de mirare că în ultimii trei ani,
“Revista de Matematică a Şcolii cu
clasele I-VIII Nr. 4 Cugir”,ocupă
acelaşi loc I la concursul judeţean de
reviste de specialitate, reprezentând
judeţul Alba la nivel naţional. Le
dorim în continuare succes şi multă
putere de muncă.
Luminiţa BIRĂESC

Sfatul Specialistului:
Pregătirea pomilor pentru
sezonul rece
Aşa cum am obişnuit cititorii, în fiecare toamnă reamintim
câteva dintre măsurile care trebuiesc luate în livezile din jurul
gospodăriilor pentru a pregătii pomii pentru producţia din
anul următor. Sunt măsuri care ne stau la îndemâna tuturor,
uşoare, dar de o importanţă d eosebită pen tru stim ularea
productivităţii pomilor.
Pâna la căderea totală a frunzelor se recomandă tăierea
ramurilor uscate sau rupte. Aceste ramuri sunt mai vizbile
atunci când mai sunt frunze în pom şi ca atare eliminarea lor se
face mai eficient. În acest an, pomii din zona noastră s-au
confruntat cu un puternic atac de boli care a afectat calitatea şi
cantitatea de fructe. Amintim cîteva dintre aceste boli: rapăn,
făin are, monilioză, etc. Fructele m um ificate, ca urmare
atacu lui acestor boli şi care au rămas în co roana pomilo r,
tr eb uie sc u tu r ate şi dacă es te p o sib il a rse , de oare ce
reprezintă focare de infecţie pentru anul u rmător. Du pă
căderea fru nzelor recomandăm efectuarea unu i tratament
ch imic care va diminua mult rezerva biolo gică a acestor
boli care iernează p e sco arţa pomilor. Se poate folosi piatra
vânătă în concentraţie de 3% asociată cu sulf m uiabil sau,
în lipsa acestuia, cu Topsin. Acest tratam ent se va repeta,
tot prin îm băierea p omilor şi la prim ăvară, înain te d e
in trarea pomilor în vegetaţie.
Aşa cum am mai scris şi în alte articole, pomii d upă
scuturarea frunzelor, intră în aşa zisa stare de repaus vegetativ.
Dar repau sul este n um ai aparent, deo arece respiraţia,
transpiraţia şi alte p rocese de tran sformare a diferitelor
substanţe în celulele pomilor continuă, dar într-un ritm mai
lent.
Acum, în luna noiembrie, deosebit de importantă este
fertilizarea p omilor în special cu îngrăşăminte o rganice,
respectiv gunoiul de grajd. Această lucrare este important să
se execute cel puţin odată la trei ani, şi se face prin împrăştierea
gunoiului în jurul pom ului p ână la periferia coro anei. Ideal
este să fie încorporat în sol, dar se po ate lăsa şi la suprafaţa
so lului deo arece apa din ploi sau zăpad ă îl va leviga în sol
pe p arcu rsu l iernii. At un ci c ân d g un oiu l d e grajd se
ad ministrează îm preună cu îngrăşăminte chimice, mai ales
cele pe bază de p otasiu şi fosfor, eficien ţa fertilizării este
mult m ai mare în ce priveşte cantitatea şi calitatea fructelor.
Dacă îngrăşămintele sun t încorporate în sol p rin arătu ră
sau săp ătură trebuie avu t în vedere să n u se rănească
rădăcinile pom ilor care sunt foarte sensibile la rănire, cu
efect negativ asu pra produ cţiei pom ilor.
În tim pul iernii pomii sun t ex puşi atacu lui de rozătoare
şi ch iar a animalelor m ai mari ca o ile sau căprioarele. În
sp ecial pom ii tin eri trebuie protejaţi, îm potriva acestora.
Protejarea se poate face p rin în velirea tulpinilor cu diferite
materiale: mănunchiuri de nuiele, trestie, folie de polietilenă
perforată, tulpini de porumb, etc.
Recomandăm din nou văruirea pomilor în această perioadă,
deoarece varul are un rol foarte bun în reducerea efectului
gerurilor din timpul iernii protejând foarte bine tulpina pomilor,
mai ales a celor tineri.
Tot în această perioadă se vor îndepărta pomi neproductivi,
debili, bolnavi sau uscaţi. Aceştia pot reprezenta focar de
infecţie pentru cei sănătoşi. În multe gospodării există pomi
care nu fructifică, sau o fac o dată la 3-4 ani, iar gospodarii
ezită să-i elimine, în speranţa că vor fi productivi în cele din
urmă. Fals: aceşti pomi trebuie eliminaţi şi înlocuiţi cu pomi
cu un randament ridicat în ce priveşte eficienţa. În special la
prun se întâlneşte această situaţie. Sunt pruni infectaţi cu viroze
care nu se vor vindeca niciodată şi de aceea trebuie înlocuiţi cu
soiuri care provin din pepiniere autorizate şi care asigură
sănătatea pomilor, şi nu din ,,garduri”, de unde se obţin pomi
de proastă calitate.
Gheorghe SPĂTĂCEAN
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