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Demers comun de igienizare a localității
La fiecare început de primăvară, administraţia locală îşi propune să implice întreaga comunitate într-un demers comun de igienizare a localităţii.
Prin intermediul Campaniei de curăţenie de primăvară, care se desfăşoară
în perioada 28 martie - 22 aprilie, sub sloganul deja cunoscut „Şi mie îmi
pasă de oraşul meu”, intenţionăm nu doar să igienizăm localitate, ci să trezim conştiinţa locuitorilor cu privire la mediul înconjurător. Prin implicare majorităţii populaţiei din Cugir, dorim să promovăm şi să dezvoltăm
o atitudine sănătoasă şi corectă faţă de locul în care trăim. Este scopul pe
care-l urmărim cu fiecare ediţie a campaniei de primăvară, motiv pentru

care avem convingerea că cetăţenii se vor alătura efortului nostru şi vor ieşi
la curăţenie în zona propriilor gospodării şi a blocurilor de locuit.
În ceea ce priveşte acţiunea administraţiei publice locale, am stabilit
un program care presupune lucrări de igienizare a domeniului public, precum şi plantări de puieţi, seminţe de iarbă, arbuşti ornamentali şi flori în
spaţiile verzi din oraş. Totodată, asigurăm transportul deşeurilor vegetale
rezultate şi monitorizăm buna desfăşurare a campaniei. Ca şi în anii trecuţi
am stabilit o relaţie de parteneriat cu instituţiile de învăţământ, bisericile,
asociaţiile nonguvernamentale, asociaţiile de proprietari şi unii agenţi
economici din localitate, care s-au angajat, cu sprijinul primăriei, să facă
curăţenie nu doar în incinta obiectivelor proprii, ci şi în alte locuri din oraş.
Trebuie spus că, o dată cu încălzirea vremii, am demarat şi lucrările de
întreţinere a drumurilor. Pentru anul acesta am alocat 1.000 mii lei pentru reparare străzi, amenajat parcări şi reparaţii trotuare. Am început cu
strada Rozelor, unde a fost refăcut covorul asfaltic dintre străzile Rozelor,
1 Decembrie 1918 şi Alexandru Sahia, pe o lungime de 85 m, precum şi
pe strada Principală din Vinerea. De asemenea, pe străzile I.B. Deleanu,

Mihai Viteazu şi Libertăţii se intervine pentru refacerea carosabilului cu piatră cubică și covor asfaltic. Lucrări de plombare a gropilor sunt prevăzute şi pe străzile Victoriei, I Creangă, Grigore
Ureche, Ştefan cel Mare, Doinei, Constructorului, Tineretului, N.
Bălcescu, Stadionului, 21 Decembrie 1989, Râul Mic, G. Coşbuc,
Ghe. Asachi, Spicului, Unirii, Mărăşeşti.
Deocamdată, repararea prin plombare reprezintă singura
soluţie pe care ne-o permitem din punct de vedere financiar, însă
sunt şanse ca infrastructura stradală a Cugirului să cunoască o
reală îmbunătăţire. În această perioadă aşteptăm un răspuns din
partea Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului cu privire la
proiectul depus de primărie în urmă cu aproximativ doi ani, pentru
reabilitare a opt străzi din Cugir cu fonduri europene: Drăgana, 1
Mai, Avram Iancu, Mihai Viteazu, 21 Decembrie 1989, Vasile Alecsandri, Râul Mic din Cugir şi strada Eroilor din Vinerea. Proiectul
a trecut de toate etapele de evaluare şi avem speranţe că vom primi
finanţare pentru derularea lui. În funcţie de răspunsul ministerului,
în perioada următoare, vom lua o decizie cu privire la reabilitarea
cu covor asfaltic a uneia dintre cele mai circulate artere, strada 21
Decembrie 1989, a cărei stare este critică.
Tot anul acesta vom demara şi un program de modernizare
parcări care vizează 140 de locuri de parcare: 25-pe strada Victoriei, între V9 şi V5; 45- pe str. 1 Decembrie 1918, în spatele blocului
nr.1; 40- pe str. Aleea Ştefan cel Mare, în spatele blocului nr. 3; 15pe str. Emil Racoviţă nr. 2; 15- pe str. Grigore Ureche nr.1.
Revenind la campania de curăţenie de primăvară, considerăm
că pentru a avea un oraş curat este suficient să ne comportăm cu responsabilitate, să respectăm curăţenia în jurul locului de desfăşurare
a activităţii, să nu distrugem şi să nu degradăm coşurile pentru
gunoi, pubele, băncile, sau alte bunuri care aparţin comunităţii
locale. Dorim să amintim că acele comportamente care contravin
celor spuse anterior vor fi pedepsite conform HCL 10/2005, prin
care s-a aprobat Regulamentul de Ordine Publică şi Gospodărire
Comunală în Oraşul Cugir.
La final, facem un apel la toţi cetăţenii, fie tineri, fie vârstnici, să
contribuie prin efort personal la acţiunea organizată de Primăria şi
Consiliul Local Cugir, pentru ca oraşul să fie cât mai curat înaintea
sărbătorilor de Paşti.
Ing. Adrian TEBAN,
Primarul Orașului Cugir
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Tainele mării nu se cunosc de pe mal
Nu-s de seamă vorbele, când nu se văd faptele !
La multă lumină şi adevăr !
Am luat decizia de a scrie despre Rodica Elena
Lupu, ataşată deplin
sufleteşte de Cugir,
deşi s-a născut la
Războieni - Cetate
şi nu în oraşul nostru, pentru simplul
motiv că panoplia
premiilor obţinute,
în ultima vreme,
pentru activitatea
literară, depăşeşte
orice
închipuire.
Astfel, i-au fost conferite trofee la Galele Celebrităţilor din : România ( Femei
de Succes, 2010), România (iulie 2010, Premiul de Excelenţă
pentru întreaga activitate culturală), Gala Celebrităţilor
România – Spania- Premiul Special pentru Promovarea
Culturii (3 decembrie 2010), urmează Gala Celebrităţilor
România - Germania şi România- SUA ( aprilie şi mai 2011).
Este membru de onoare al Asociaţiei Interculturale «Ars
Longa » din Nurenberg, a Asociaţiei Române pentru Patrimoniu şi numele ei apare în WHO IS WHO - Enciclopedia
Personalităţilor din România (2006).
Rodica Elena Lupu este de profesie jurist şi conduce
cu mult talent şi personalitate Editura ANAMAROL din
Bucureşti, unde a editat peste 300 de cărţi. Scriitor consacrat
a publicat peste 40 de volume de proză şi de poezie, lucrări
foarte apreciate de consumatorii de literatură de calitate. Prima apariţie editorială a fost dedicată impresiilor de călătorie
şi se intitulează « Vacanţe, vacanţe » (2001). Regăsiţi în
această carte, pe lângă evocări din periplul continental şi
câteva pagini dedicate Cugirului şi oamenilor locului. Scriitoarea abordează stilul romanesc, cu accent personal inconfundabil, în romane ca : Timpul judecă şi plăteşte, Glasul
inimii , Mâna destinului , Miracolul vieţii , Eterna poveste
, O umbră din trecut şi lista ar putea continua cu mai multe
titluri. O altă categorie de carte este destinată gospodinelor
mai tinere dar şi celor cu experienţă : Prăjituri şi sfaturi de
la mama şi bunica , Ieftin şi gustos , Sănătate şi frumuseţe
. Talentul de poet îl regăsim exemplificat în volume precum
: Clipa , Drumurile vieţii , Voi trăi…Clipa , Regăsire , CU
ÎN-CE-TI-NI-TO-RUL , Haos, precum şi în ediţii bilingve
sau trilingve : Autoportret , Regăsire Cât mai e vrem şi
lista poate continua. Referitor la poezia semnată de Elena
Lupu, prof. univ. dr.Constantin Frosin spune: « Poezia ca
stare. Să fii in stare să-ţi întrebi propriul eu, acela, insondabilul : «Oglinda, oglinjoară /Care-i cea mai benefică stare,
bunăoară?» Iar răspunsul să ţi-l culegi de pe buze, în chip
de petale de flori, şi să-l depui ca omagiu la picioarele Poetului…»
Printre operele care au înregistrat succes veţi găsi şi
multe cărţi pentru copii : Alfabetul poveştilor, Poezii pentru
copii , Numărăm şi poezii învăţăm , Plai de dor sau Prietenia .
Editura ANAMAROL, pe care o conduce, ţine aprinsă
flacăra speranţei de a nu ne pierde încrederea în visurile,
idealurile şi frumuseţile vieţii, dar şi de a păstra intactă limba română.
Rodica Cristina FLOREA, Viceprimar
(continuare pagina 2)

Primarul Cugirului prezent la Adunarea Generală a Asociaţiei Oraşelor din România
Primarul Oraşului Cugir , Adrian Teban, în calitate de vicepreşedinte al Regiunii 7 din
cadrul Asociaţiei Oraşelor din România a participat în perioada 16-18 martie, la Bucureşti,
la cea de-a XVIII-a ediţie a Adunării Generale AOR. La eveniment au fost prezenţi peste o
sută de primari de oraşe din întreaga ţară, precum şi reprezentanţi ai mai multor ministere.
Potrivit edilului şef al Cugirului, în cadrul evenimentului, primarii au ridicat probleme
din majoritatea sectoarelor de activitate. Reprezentanţii AOR au adus în atenţia Ministrului
Agriculturii, Valeriu Tabără, problema înfinţării Camerelor Agricole precum şi necesitatea
finalizării legilor proprietăţii. In ceea ce priveşte problemele din sistemul sanitar, primarii au
formulat un protest cu privire la modul netransparent în care s-a decis închiderea anumitor
spitale mici, hotărând să atace în contencios Ordinul guvernului prin care s-a dipsus acest
lucru.
Profitând de prezenţa unui reprezentant al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, primarii de oraşe au solicitat simplificarea procedurile privind accesarea fondurilor
europene. “De foarte multe ori, administraţiilor locale li se reproşează o oarecare incapacitate
de absorbţie a fondurilor europene. Nu întotdeauna acest reproş este fundamentat. În cazul

Cugirului, la ora actuală avem 8 proiecte eligibile care aşteaptă finanţare. Considerăm că este nevoie de
o simplificare a procedurilor de accesare a banilor europeni” a declarat Adrian Teban.
Un alt subiect abordat a fost şi statutul primarului şi recunoaşterea acestei funcţii pe măsura
demnităţii publice pe care o reprezintă, ca urmare a unei opţiuni a majorităţii cetăţenilor dintr-o
colectivitate. Reprezentanții AOR au cerut modificarea legii administraţiei publice locale, după modelul
german, în sensul în care primarului să i se dea dreptul de a conduce şedinţele Consiliului Local şi de a
vota, aşa cum se întâmplă in Consiliul Judeţean . “În prezent, primarul poate propune un anumit proiect
de hotărâre, dar nu îl poate susţine direct, prin vot” a declarat , Adrian Teban.
Pe agenda AOR s-a aflat şi tema modernizării României prin descentralizare bazată pe subsidiaritate,
autonomie locală şi capacitate administrativă consolidate. S-a luat în discuţie, de asemenea, corelarea
competenţelor administraţiei publice locale cu resursele umane şi financiare de care dispun în exercitarea atribuţiilor de serviciu.
Mircea M. SIMU
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Nimeni şi nimic nu pot da o definire mai corectă a scriitoarei Rodica Elena Lupu decât o face ea însăşi: « Pot exista multe
şi diverse motive care mă determină să scriu şi cred că, dincolo de talent, forţa unei creaţii izvorăşte în mare parte şi din ceea ce a
declanşat-o, că motivaţia strigă dinlăuntrul ei atât de tare, încât acoperă uneori amănunte prin care se propune celorlalţi.
Dragii mei, eu vă iubesc şi nu aş vrea ca Dumnezeu să mă cheme prea devreme în ceruri...Mi-ar părea rău dacă nu aş realiza
ceea ce îmi doresc…mi-ar părea rău să las atâtea lucruri neîmplinite......Dar nu-mi va părea rău de viaţa ce am trăit-o... Pentru
mine, fiecare zi este un cadou dacă pot să deschid ochii, să mă concentrez pe amintirile frumoase, amintiri pe care le-am adunat
de-a lungul vieţii mele. Aceasta este ca un cont în bancă, iei de acolo exact ce ai adunat.
Sfatul meu este să faci şi tu la fel, cititorule! Să aduni multă fericire şi tot ce e frumos în contul tău de amintiri şi să le
mulţumeşti la fel cum le mulţumesc eu celor care şi-au adus aportul la contul meu de amintiri, unde şi astăzi strâng şi mai strâng.
Cât de rar te poţi privi în oglinda sufletului unui Poet – cartea lui de versuri – şi să-ţi revezi propriul suflet, cu trăirile lui, de fapt,
ale tale, cu bucuriile şi suferinţele lui, de fapt ale tale. De fapt, ale tuturor. De fapt, ale lui homo universalis, care este suma lui homo
faber, homo sapiens, homo ludens… De fapt, să te revezi, în primul rând, întru neuitare, OM, şi-apoi, rând pe rând, întru mirare şi
delectare, faber, sapiens şi ludens…»
Rodica Elena Lupu a publicat numeroase eseuri, povestiri şi poezii în revistele din Stuttgard (Germania), Paris (Franţa), Madrid
(Spania)- redactor la Român în lume, Toronto (Canada), Dallas, Detroit şi Arizona (SUA), Noua Zeelandă şi, nu în ultimul rând, în
România. Unele dintre poeziile semnate de Rodica Elena Lupu au fost puse pe muzică. Poezia Alergare în nori şi cântecul cu acelaşi
titlu, vor fi prezentate la Festivalul de la Los Angeles, din 6 aprilie 2011. Participările sale, la diferite emisiuni de radio (redactor la
Radio Diaspora, Chicago şi Radio V.I.S. Germania) şi televiziune, întregesc portretul unui om devorat de cultură.
Nu putem încheia acest portret, fără a aminti ceea ce spunea Nicolae Iorga: « Talentul e pentru unii un spirit bun care locuieşte
în ei, pentru alţii un zeu crud care vizitează, devastând sufletul prin care trece.»
Prof. Rodica Cristina FLOREA, Viceprimar

Atenţie la arderea miriştilor şi a vegetaţiei uscate
În ultima perioadă, pe raza oraşului Cugir s-a înregistrat o
creştere alarmantă a incendiilor provocate de cetăţenii care şiau făcut un obicei în a trece la curăţenia grădinilor şi a livezilor
prin arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi a vegetaţiei
uscate, fără a mai supraveghea
flăcările. Într-o singură săptămână,
Serviciul Voluntar pentru Situaţii
de Urgenţă din cadrul Primăriei
Oraşului Cugir a fost nevoit să
intervină pentru stingerea a 10 incendii dintre care 9 s-au produs
pe păşuni, datorită nerespectării
măsurilor generale de prevenire a
incendiilor la executarea lucrărilor
cu foc deschis. Daunele produse
datorită inconştienţei unora se
ridică la suma de 20.000, motiv pentru care, facem apel la responsabilitatea cetăţenilor care trebuie să respecte prevederile
legislaţiei de mediu. Cei care intenţioneză să ardă miriştile, stuful, tufărişurile sau vegetaţia ierboasă trebuie să informeze Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Primăriei

Oraşului Cugir (tel. 0258/755455) şi să obţină acceptul Agenţiei
de Protecţie a Mediului Alba((tel. 0258/ 813290).
SVSU informează opinia publică că este intzerzisă utilizarea focului în locuri cu pericol de incendiu şi pe timp de vânt. Arderile
se vor executa doar în locuri special
amenajate ori pe terenuri pregătite,
cu luarea măsurilor ce se impun pentru împiedicarea propagării focului la
vecinătăţi, asigurându-se supravegherea permanentă a arderii, precum
şi stingerea jarului după terminarea
activităţii. Utilizarea focului deschis nu
se admite la distanţe mai mici de 40 m
faţă de locurile cu pericol de explozie,
respectiv 10 m faţă de materiale sau
substanţe combustibile, fără a fi supravegheat şi asigurat prin măsuri corespunzătoare.
Reamintim că arderea miriştilor, vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale fără respectarea măsurilor specificate mai sus se
sancţionează conform H.C.L. 210 / 2006 cu amendă de la 500
lei la 1000 lei.
Mircea ZBUTEA, Inspector protecția civilă

Cunoştinţele, atitudinile şi practicile populaţiei din Cugir cu
privire la tuberculoză
În fiecare an, data de 24 martie este destinată a solicita atenţia publică asupra faptului că TUBERCULOZA, astăzi, rămâne
totuşi o problemă epidemiologică aproape în lumea întreagă, producând moartea multor milioane de oameni anual.
În cadrul acţiunilor specifice Zilei Internaţionale de luptă împotriva TBC Serviciul Public de Asistenţă Socială Cugir a elaborat
o cercetare care să redea cât mai exact dimensiunea, gravitatea şi consecinţele medico-sociale ale acestei boli. Studiul “Cunoştinţele,
atitudinile şi practicile populaţiei referitor la tuberculoză” s-a desfăşurat în perioada 01.02.-10.03.2011 şi a fost aplicat unui număr
de 100 de respondenţi cu vârsta peste 18 ani din cele cinci zone de referinţă ale oraşului, respectiv, Cindeni, Râul Mic, George
Coşbuc, Centru şi Rozelor.
Deşi la nivelul oraşului Cugir nu sunt înregistrate focare endemice, totuşi există situaţii de risc medico-social care nu pot
fi ignorate, respectiv nivel de şcolarizare scăzut, acces limitat la informaţie, stare socio-economică precară, condiţii improprii
de locuit (aproximativ 45 % din populaţia studiată). Astfel, raportat la rezultatele studiului se poate afirma fără nici un dubiu
că atitudinile, practicile şi cunoştinţele populaţiei faţă de TBC pot amplifica situaţiile de vulnerabilitate amintite. Spre exemplu, respondenţii concentraţi în zonele de referinţă Râul Mic, G. Coşbuc şi parţial Cindeni şi Rozelor, au cele mai multe nonrăspunsuri sau răspunsuri negative, aspecte care pot fi legate de factorii mai sus amintiţi. Deşi un număr ridicat de persoane (75%)
declară că merg la medic de la apariţia primelor simptome de boală, experienţa practică (gradul scăzut de adresabilitate la medic)
demonstrează un dezinteres al populaţiei vis-à-vis de acest aspect.
Cunoştinţele persoanelor referitoare la TBC dovedesc o insuficientă informare cu privire la aceasta, astfel încât deşi 79% din
respondenţi afirmă că au auzit despre boală, doar 2 % au ştiut răspunsul exact, restul de 82 % dând răspunsuri eronate sau incomplete. În general respondenţii au cunoştinţe privind simptomele tuberculozei, aproximativ 75% din populaţie indicând cel puţin un
simptom corect, acelaşi lucru fiind valabil şi la modalitatea de transmitere a acesteia(59 %). Îngrijorător este însă răspunsul negativ
al celor 40% care nu pot furniza informaţii cu privire la acest aspect. De aceea, în diminuarea efectelor tuberculozei ca problemă
de sănătate publică, profilaxia şi informarea constantă ocupă rolul primordial.
Elementele semnalate mai sus justifică atenţia particulară care ar trebui acordată tuberculozei şi responsabilizarea factorilor
socio-medicali. Deoarece diminuarea efectelor tuberculozei nu se poate face decât integrat în cadrul activităţii întregii reţele
sanitare şi sociale, neputând fi numai obligaţia activităţii specialiştilor pneumologi, este evidentă necesitatea diseminării largi a
cunoştinţelor de bază în comunitate.
Concluziile studiului au fost prezentate în data de 24.03.2011 în cadrul unei mese rotunde cu tema “Aspecte medico-sociale
în tratarea bolnavului cu TBC”, la care au fost invitaţi reprezentanţi ai tuturor factorilor medicali, educativi şi sociali din localitate
şi din judeţ.
Carmen SULINCEAN, Asistent social

În atenția agenților economici

Având în vedere modificările legislative, respectiv a Legii
nr. 155/2010 Legea poliţiei locale, H.G. nr. 1332/2010 privind
aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare
a poliţiei locale, cu intrare în vigoare în anul 2011;
Prin Hotărârea Consiliului Local al oraşului Cugir nr.
45/2011 a fost aprobat un nou Regulament privind organizarea
şi desfăşurarea activităţilor comerciale şi a serviciilor de piaţă pe
teritoriul oraşului Cugir;
Astfel, desfăşurarea acestor activităţi se poate face numai
în baza Autorizaţie de funcţionare, care reprezintă actul administrativ emis de către Primarul oraşului Cugir, prin Serviciul Impozite şi Taxe Locale (str. Victoriei, nr. 9), prin care
se reglementează desfăşurarea de către agenţii economici a
activităţilor comerciale şi a serviciilor de piaţă pe raza oraşului
Cugir.
Documentaţia necesară pentru obţinerea Autorizaţiei
de funcţionare este: cerere pentru obţinerea autorizaţiei de
funcţionare şi avizare program de funcţionare; copie după
documentele de înfiinţare şi înregistrare ale agentului economic
conform legislaţiei în vigoare; certificatul de înregistrare pentru punctul de lucru ce urmează a fi autorizat; copie după actul
care atestă posesia legală a spaţiului în care se desfăşoară sau
urmează să se desfăşoare activitatea (act de proprietate, contract
de închiriere, contract de comodat); copie după actul de identitate al reprezentantului legal; copii autorizaţii care stau la baza

funcţionării (autorizaţie sanitară; sanitar veterinară; licenţe; mediu; PSI; contract salubrizare); chitanţă taxă autorizare; dosar
plastic;
Următoarele fapte săvârşite de agenţi economici constituie contravenţii şi se sancţionează după cum urmează: a)
desfăşurarea de activităţi comerciale şi servicii de piaţă pe
raza oraşului Cugir fără a deţine Autorizaţie de funcţionare
eliberată de Primarul oraşului Cugir, se sancţionează cu
amendă contravenţională de la 500 la 1.000 lei; b) desfăşurarea
de activităţi comerciale şi servicii de piaţă pe raza oraşului Cugir cu Autorizaţie de funcţionare, nevizată, pentru anul în curs,
de Primarul oraşului Cugir, prin se sancţionează cu amendă
contravenţională de la 300 la 500 lei; c) neanunţarea imediată
a Primăriei, prin Serviciul Impozite şi Taxe Locale, cu privire la modificarea obiectului de activitate şi a oricăror date de
identificare ale agentului economic se sancţionează cu amendă
contravenţională de la 200 la 400 lei; d) nerespectarea programului de funcţionare înscris în Autorizaţia de funcţionare
se sancţionează cu amendă contravenţională de la 500 la 1.500
lei; e) funcţionarea programului muzical după ora 22°°, fără
acordul Primarului oraşului Cugir, se sancţionează cu amendă
contravenţională de la 500 la 1.500 lei.
Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor se face de către
Primarul oraşului Cugir, prin Seviciul Poliţia Locală.
					Ileana ALBU

Curierul de Cugir
DE LA O LUNÃ...LA ALTA...
31 Martie a fost ultimul termen
pentru plata impozitului pe semestrul I

Data de 31.03.2011 a fost ultimul termen de plată pentru impozitele datorate
bugetului local de către contribuabilii persoane fizice şi juridice, aferente semestrului
I ale acestui an. Cetăţenii care şi-au plătit integral până la această dată, impozitul
anual pe clădiri, teren şi mijloacele de transport, au beneficiat de o bonificaţie de 10%.
Până în momentul de faţă, au fost încasate aproximativ 73% din impozitele pe
clădiri, 52% din impozitele pe mijloacele de transport şi 75% din impozitele pe terenuri,
datorate de persoanele fizice pe anul 2011.
Trebuie spus că pentru neplata la termen a impozitelor aferente semestrului I,
se vor percepe majorări de întârziere de 2% pentru fiecare lună si fracţiune de lună
din sumele datorate.

Campionat de fotbal între școlile din oraș

În 10 martie, elevii de gimnaziu din Cugir au luat parte la un campionat de fotbal între instituţiile de învăţământ din localitate, desfăşurat în sala de sport a Şcolii
Generale cu cls. I-VIII nr.2 Cugir. Competiţia a fost organizată de profesorii Başca
Ioan şi Avram Traian, cu sprijinul şi colaborarea Inspectoratului Şcolar Judeţean
Alba.
Finala a fost disputată de echipa gazdelor , adică a Şcolii Generale cu cls. I-VIII
nr.2 Cugir şi cea a Şcolii Generale “Singidava”. La capătul unei lupte foarte strânse,
a reuşit să câştige echipa gazdă, condusă de prof. Botezan Elena. Echipa câştigătoare
a fost formată din: Stanica Robert, care a fost declarat cel mai tehnic portar al campionatului, Vernes Mihai, Roşu Daniel, Faur Alexandru, Mărginean Daniel, Grozav
Vasile, Nastase Florin, Gheţa Valentin, Lakatoş Laurenţiu, Codrea Marian.
Elevii au fost premiaţi de către IŞJ Alba, prin Nedea Gheorghe, cu diplome,
tricouri, cupe şi mingi de fotbal.

Directorii de şcoli, instruiţi
cu privire la situaţiile de urgenţă

Directorii instituţiilor de învăţământ din zona Cugir au fost convocaţi vineri, 25
martie, la o instruire legată de prevenirea situaţiilor de urgenţă, precum şi de modul
în care trebuie gestionate şi controlate astfel de cazuri. Acţiunea a fost organizată
de Inpectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, în colaborare cu Primăria şi
Seviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Cugir. La eveniment au participat Lt.
Buciuman Florian şi Lt. Sularea Vasile, din partea IJSU, iar din partea administraţiei
locale au participat viceprimarul, Rodica Florea, Administratorul Public, Călin Furdui şi Insp. de protecţie civilă, Mircea Zbutea.
Reprezentanţii IJSU au adus în atenţia directorilor şi responsabililor instituţiilor
şcolare actele normative care reglementează activitatea din domeniu. Totodată le-au
fost prezentate obligaţiile care revin conducătorilor şi personalului şcolar desemnat
a se ocupa de prevenirea şi coordonarea acţiunilor privind situaţiile de urgenţă, precum şi modul de pregătire al elevilor şi preşcolarilor.
Acţiunea de instruire a făcut parte din planul de pregătire pe anul 2011 al Inspectoratului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Alba.

Raport de activitate al Poliției Locale Cugir
Poliţia Comunitară devenită de scurt timp Poliţia Locală Cugir a
realizat un raport de activitate pentru cele aproape 2 luni trecute de la
înfiinţarea sa.
Numărul de sesizări înregistrate în această perioadă a fost de 37, iar
numărul contravenţiilor constatate şi sancţionate a fost de 9, în valoare
totală de 1375 lei.
Poliţiştii locali cugireni au acţionat în scopul respectării prevederilor HCL 10/2005 privind buna gospodărire a oraşului Cugir, pentru prevenirea faptelor de natură antisocială,
a asigurării ordinii şi liniştii publice
prevăzute de respectiva lege.
O atenție deosebită a fost acordată
identificării autovehiculelor parcate
neregulamentar. Au fost identificate 7
autovehicule, iar proprietarii acestora au
fost sancţionaţi conform HCL 10/2005,
valoarea sancțiunilor numai in acest caz
ridicandu-se la 325 lei.
De asemenea, s-au executat acţiuni
în pieţele orașului Cugir în vederea
menţinerii unui climat civilizat de
comerţ şi prevenirii oricăror acte care ar fi putut afecta ordinea şi liniştea
publică sau încălca normelor generale de comerţ. Au fost depistate mai
multe persoane care comercializau flori cu ocazia zilei de 8 martie în
afara spațiilor rezervate pentru astfel de activități, aplicându-se 1 amendă
contravențională în valoare de 50 lei.
Totodata, Agenţii Poliţiei Locale au asigurat desfăşurarea în condiţii
optime a activităţilor sportive ce s-au desfăşurat pe Stadionul Vechi din
Cugir.
Se constată o creştere a numărului de sesizări ale cetăţenilor oraşului
Cugir la serviciile lucrătorilor Poliţiei Locale pentru soluţionarea a 37 cazuri. Problemele constatate precum şi cele sesizate de cetăţeni (reclamaţii
telefonice sau scrise) au fost soluţionate în limita atribuţiilor sau au
fost înaintate serviciilor Primăriei Oraşului Cugir pentru competentă
soluţionare;
În vederea păstrării curăţeniei oraşului, s-a acţionat zilnic pentru depistarea şi sancţionarea persoanelor care degradeaza domeniul public, a
celor care depozitează gunoi menajer, deşeuri, moloz, etc. în locuri neautorizate, prin patrulare şi organizarea de pânde în locurile în care de obicei
se manifestă acest fenomen.
Pentru asigurarea unui climat de siguranță cetățeanului, pe timp de
zi, cât și pe timp de noapte, serviciul de patrulare se desfășoară în patrule
mixte, alcătuite din agenți ai Poliției Naționale și Poliției Locale.
O atenție deosebită în această perioadă a fost acordată pândelor pentru surprinderea persoanelor care dau foc miristilor fără acordul SVSU,
lăsând mai apoi focul fără supraveghere. Au fost surprinse 2 persoane ,
aplicânduli-se 1 avertisment scris și 1 amendă contravențională in
valoare de 1000 lei.
Un obiectiv important pentru Poliția Locală Cugir în acest an îl constituie extinderea sistemelor de supraveghere video în principalele zone
ale orașului și conectarea acestora la dispeceratul Instituției pentru un mai
bun control al evenimentelor zilnice.
Jr. Florin ARION,
Șef Seviciu Poliția Locală

Curierul de Cugir

3

Sărbătoarea limbii franceze şi a primăverii
Au înflorit deja, timid, primele flori şi nu, nu este un „loc
comun”, un fior proaspăt se simte în sufletele tuturor. Iată, este
un echilibru perfect azi în natură, ziua este egală cu noaptea. Să
fie o coincidenţă că sărbătorim limba franceză acum? Desigur,
nu. Sau poate, doar aşa ne închipuim noi, iubitorii acestei limbi
şi ai acestei culturi. Pentru că, dintodeauna, în sufletul celor peste
160 milioane de vorbitori de limba franceză, aceasta s-a asociat
cu senzaţia de uşurinţă, de eliberare, de bucurie, renaştere şi
prospeţime pe care ne-o dă şi primăvara.
Oricum ar fi, în acest an, copiii Şcolii cu clasele I-VIII Nr. 2
au sărbătorit cu mare bucurie primăvara în limba franceză. I-au
dedicat o săptămână: 15 – 23 martie şi o mulţime de activităţi în
care s-au implicat cu plăcere şi entuziasm.
Până în ziua de vineri, 18 martie, au pregătit câteva activităţi
(prezentări PPT despre francofonie, cântece, poezii, s-au exersat în chestiuni de cultură generală şi de civilizaţie franceză, au
repetat reguli de citire şi de scriere pentru a putea citi cât mai
corect texte la prima vedere). Iar în 18 martie toată pregătirea
lor s-a finalizat într-o acţiune deosebit de reuşită în cadrul unui
proiect intitulat „La semaine de la Francophonie” în colaborare
cu şcoala „Iuliu Maniu” din Vinţul de Jos. Cei mai buni 14 elevi
din şcoala noastră, însoţiţi de profesoara lor, Eugenia Bălteanu,
de profesorul documentarist Drăgan Dragoş şi, desigur, doamna
directoare Gabriela Lupu, s-au deplasat la Vinţul de Jos unde s-a
desfăşurat activitatea comună, sub forma unui concurs pe mai
multe secţiuni: PPT, cântece, poezii, colaje, cultură generală.
Într-o atmosferă foarte caldă şi prietenoasă, în CDI-ul şcolii,
copiii s-au implicat profund în activităţi, iar marele câştig nu a
fost unul material (deşi nu e de neglijat – premiul I la cântece,
la poezii, la colaje; Premiul II la cultură generală), ci cel spiritual

prin prieteniile care s-au legat, prin schimbul de experienţă şi prin
perspectiva continuării proiectului în luna mai, la Cugir, cu ocazia
inaugurării CDI-ului din şcoala noastră.
Iar luni, 21 martie, au avut loc manifestările în şcoala noastră,
dedicate aceluiaşi cuplu de evenimente. Aici, copiii au urmărit cu
interes expunerea doamnei director despre francofonie şi despre
rezultatele unui sondaj de opinie din Franţa pentru a se găsi cel mai
îndrăgit cuvânt francez (amour - dragoste). Li s-a prezentat apoi,
într-o succesiune interesantă, un montaj de imagini reprezentând
sărbători tradiţionale în ţări francofone, care i-au impresionat pe
copii prin culoare şi exotism, doamna profesoară Eugenia Bălteanu
explicând ceea ce era necesar.
Cu emoţie, dar şi cu vădită plăcere, „micii artişti” au încântat
asistenţa cu poezii legate de primăvară şi de natura care reînvie cu
cântece populare franceze, cu marionete interpretând tabarinade.
Toţi participanţii au primit în dar cocarde tricolore roşu-albalbastru, care i-au ajutat să intre mai bine în atmosferă, iar activitatea s-a încheiat în acordurile optimiste şi dinamice ale cântecului
lui Michel Fugain, „Le Printemps”.
Considerăm că au fost un real câştig toate manifestările dedicate acestui eveniment, săptămâna francofoniei. Elevii, profesorii
care i-au pregătit (şi care şi-au găsit o mare satisfacţie în prestaţia
lor), ceilalţi elevi şi profesori care au asistat la program, au fost
încântaţi şi, pentru câteva ore, au reuşit să iasă din monotonia
cenuşiul cotidian, pentru „a trăi” şi „simţi” franţuzeşte, cu sufletul
uşor şi înălţat prin cultură, la fel ca primăvara, care, în sfârşit, A
VENIT!
Prof. Eugenia BĂLTEANU,
Şcoala cu clasele I-VIII nr. 2 Cugir

Rezultate excepţionale la faza judeţeană a olimpiadelor şcolare
obţinute de elevii Colegiului tehnic Ion D. Lăzărescu Cugir
“Adevăratul dascăl este caracterizat prin aceea că mintea sa se mişcă în armonie cu minţile elevilor săi, trăind împreună dificultăţile
şi victoriile intelectuale deopotrivă.” (J. Dewey)
Elevii şi cadrele didactice de la Colegiul Tehnic Ion D. Lăzărescu Cugir, acordă o importanţă deosebită olimpiadelor şi concursurilor
şcolare. Olimpiade există acum la toate materiile, elevii sunt dornici de participare, iar profesorii se implică în pregătirea lor cu precădere
în afara orelor de curs.
Evaluarea şcolilor este o temă de actualitate în toate ţările din lume, consider că în acest proces trebuie stabilite cadrele de evaluare ale
progresului elevilor, progres care trebuie raportat la o serie de factori culturali şi sociali. Putem discuta în acest context de un real progres
având în vedere participarea elevilor noştrii la olimpiadele judeţene din acest an şcolar.
Au participat sâmbătă, 12 martie 2011 la faza judeţeană a Concursului Naţional de Matematică Aplicată “Adolf Haimovici ” un număr
de 7 elevi . Dintre aceştia, au reuşit un rezultat excepţional 5 elevi. Elevii premianţi, care vor fi prezenţi în perioada 17 aprilie 2011- 19
aprilie la Iaşi la faza naţională a Olimpiadei Naţionale de Matematică Aplicată “Adolf Haimovici ” sunt: Clasa IX – Servicii: Lupean Răzvan
Ioan; Clasa XI - Servicii: Buta Anamaria şi Herghelegiu Diana; Clasa XII - Servicii: Moldovan Adriana; Clasa XII - Tehnic Dănilă Alexandru. Toţi elevii amintiţi au fost atent îndrumaţi de prof. Muntean Ioan, cadru didactic cu o vastă experienţă la catedră.
Sâmbătă 19 martie 2011 s-a desfăşurat la Colegiul Tehnic Alexandru Domşa Alba Iulia Olimpiada Tehnică , faza judeţeană, la care
au participat 12 elevi. Bilanţul a fost unul mulţumitor. Astfel, merită felicitări elevii: Simedru Ruben –XII B– locul I; Popa Marius Cătălin
XI C – locul II; Duma Tudor- XII B –locul II; Romaniţan Cosmin – XII B- Locul III; Ioaneş Ioana – XI B – Locul III; Băcăinţan Flavius
Mircea – XII C – locul III; Groza Bogdan – XI B – Menţiune.
Anul acesta, rezultatul elevilor noştri a fost unul excelent. În clasamentul intern realizat pe catedre, pe primul loc se situează catedra de
matematică, aceasta având cadre didactice pasionate de munca lor. Elevul Simedru Ruben –XII B – domeniul electronică şi automatizări,
va participa la Olimpiada Naţională, el fiind pregătit de o echipă inimoasă de cadre didactice, formată din Macarie Valentina, Drogoţel
Mihaela, Toma Florin şi Călugăr Daniel. Doresc să felicit elevii Colegiului nostru pentru rezultatele obţinute şi le doresc celor şase elevi
mult succes la faza naţională.
Colegilor mei, profesori pasionaţi de munca lor, le doresc cât mai multe satisfacţii profesionale şi să aibă în vedere faptul că, fericirea
unui copil este nepreţuită şi merită orice sacrificiu.
Prof. Camelia DUMITREAN, Director Colegiului Tehnic “Ion D. Lăzărescu” Cugir

25 martie- Ziua poliţiei române
Ziua de 25 martie a fiecărui an a fost desemnată prin legea
218 din 23 aprilie 2002 Ziua Poliţiei Române, iar alegerea acestei date este legată de simbolul creştin al Bunei Vestiri aflat pe
primul steag al Marii Agii, simbol ce a fost preluat şi pe actualul
drapel al Poliţiei Române.
În anul 1922 domnitorul Gheorghe Dimitrie Ghica i-a înmânat Marelui Agă, Mihăiţă Filipescu, şeful poliţiei din acele
timpuri, drapelul pe care este cusută Sigla Steagului Agiei.
Alături de siglă se află o ghirlandă din aur, în interiorul căreia
este prezentă Maica Domnului, înaintea îngerului ce-i aduce
vestea cea bună.
Cu prilejul Zilei Poliţiei Române în perioada 16-26 martie
a.c., poliţiştii judeţului Alba au organizat şi desfăşoară diverse
activităţi educative şi cultural-sportive.
La nivelul Inspectoratului de Poliţie al judeţului Alba sunt
organizate concursuri de şah, billiard, bowlig, tenis de masă, tir,
mini-campionate de fotbal etc.
Activităţile sportive sunt organizate în parteneriat de
Asociaţia Apulum Pol, Asociaţia sportivă ,,Dinamo Alba,
Organizaţia Teritorială a Corpului Naţional al Poliţiştilor Alba,
I.P.A.-Regiunea 1 Alba, fiind dotate cu ,, Cupa Ziua Poliţiei
Române’’- ediţia 2011.
Printre aceste activităţi subunitatea noastră şi-a propus organizarea de întâlniri cu elevii unor şcoli din oraşul nostru pe
anumite teme de interes, care au ca scop reducerea riscului de
victimizare a minorilor şi pregătirea lor antiinfracţională.
De asemenea la sediul subunităţii noastre publicul larg este
invitat şi are ocazia să viziteze in data de 24.03.2011 instituţia
noastră, ocazie cu care va fi prezentat specificul fiecărei
formaţiuni, compartiment sau birou în parte.
Având în vedere această zi măreaţă, atât din punct de vedere religios cât şi a profesiei de poliţist, sperăm ca Dumnezeu
să-i iubească pe poliţişti şi să-i ocrotească în munca lor.
Nicolae OLARU, Comisar Șef, Poliția Orașului Cugir

Să ne cunoaștem Orașul!
- Tricolorul Motto : Patria este acolo unde se află președintele, parlamentul,
guvernul, armata și Drapelul.
Drapelul României face parte dintre cele patru simboluri nationale ce identifică și determină statul român, prevăzute la art.12
din Constituția României.
Drapelul României este tricolorul, culorile lui sunt așezate vertical în ordinea următoare : albastru, galben și roșu. Ziua națională
a României este 1 decembrie. Imnul național al României este
„Deșteaptă-te române”. Stema țării și sigiliul statului sunt stabilite
prin legi organice.
Cetățenii României sunt obligați să respecte reglementările ce
privesc simbolurile naționale. Urmare a constatării personale și a
solicitării cetățenilor s-a efectuat o verificare a celor 75 de locuri unde
trebuie arborat drapelul. Verificând modul cum se respectă prevederile legale în privința arborării corecte a drapelului României pe
teritoriul administrativ al orașului Cugir (conform HG 1157/2001)
se constată următoarele : Din cele 22 unități scolare (grădinițe, școli
generale, licee și clubul copiilor), numai la 9 arborarea este corectă.
Din cele 26 de instituții publice, numai la 6 este corect arborat tricolorul. Din cinci sedii ale partidelor numai 2 sunt corecte. Din 11
locații reprezentând unități de larg interes public sunt corecte 3. 21
locații reprezentând agenți economici, sunt corecte 7.
Față de această situație se impune intrarea în legalitae cât mai
repede posibil.
Tricolorul își păstrează locul central în toate cazurile de arborare
pe teritoriul României. Drapelul Comunității Europene se arborează
ca și drapelul oricărui alt stat.
Drapelul României impune respect, determină onoare, demnitate și mândrie și obligații. La arborare sunt condiții simple de respectat: dacă numărul drapelelor arborate este fără soț, tricolorul se
arborează în centru; dacă numărul drapelelor este cu soț, tricolorul
României se arborează în stânga față de drapelul cu care se află în
centru; toate drapelele așezate în același loc trebuie să fie egale ca
dimensiune, curate și cu pânza întreagă. 				
Ing. Aurel VOICU, Consilier local
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NAŞTERI ÎNREGISTRATE:
- BARBU SEBASTIAN ( ACT
TRANSCRIS, născut în localitatea
VALLADOLID-SPANIA)
CĂSĂTORII :
- DRAGOŞ GEORGE şi JIBOTEAN OLIVIA;
- VARGA NANDOR-ADRIAN
ţi VÎJÎILĂ LEOPOLDINABRĂDUŢA;
- DURA REMUS şi GRENO Z
PLANAS ANA ISABEL ( căsătorie
încheiată în localitatea MADRIDSPANIA);
- MUNTEAN GHEORGHEEMIL şi OLTEANU MARINELAIONELA;
- JIT OLIMPIU-DANIEL şi
BOIE GEORGIANA-NARCISA.
DECESE ÎNREGISTRATE:
- VASIU ELENA, cu ultimul
domiciliu în oraşul Cugir, str.Gheorghe Doja nr.5;
- GROZAVESCU DOMNICA,
cu ultimul domiciliu în oraşul Cugir, Faţa Fîntînii-Bucuru;
- TRIF ANA, cu ultimul domiciliu în oraşul Cugir, str.Constructorul, nr.6;
- ROMOŞAN RAVECA, cu
ultimul domiciliu în oraşul CugirVinerea, str.Morilor, nr.60;
- JIBOTEAN ŞTEFAN, cu ultimul domiciliu în oraşul Cugir, str.
G. Coşbuc, nr.10;
- DANCIU ŞTEFAN, cu ultimul
domiciliu în oraşul Cugir-Vinerea,
str.Nucului, nr.29;

- TECŞA GHEORGHE, cu
ultimul domiciliu în oraşul Cugir,
str.Tineretului, nr.7;
- BACIU MARIA, cu ultimul
domiciliu în oraşul Cugir-Vinerea,
str.Teiului, nr.10;
- DICU IOAN, cu ultimul
domiciliu în oraşul Cugir, str. Rozelor, nr.1;
BĂLĂUŢĂ
IONUŢGRIGORE, cu ultimul domiciliu
în oraşul Cugir, str. Cetăţii, nr. 31;
- BUNEA NICOLAE, cu ultimul domiciliu în oraşul Cugir,
str. Doinei, nr.12;
- POP DORICA, cu ultimul
domiciliu în oraşul Cugir, str.G.
Coşbuc, nr.4;
- CIBIAN GHEORGHE, cu
ultimul domiciliu în oraşul Cugir,
str.Tineretului, nr.7;
- FLEŞERIU VASILE, cu ultimul domiciliu în oraşul Cugir,
str. Viitorului, nr. 7;
- TOPLIŢAN OTTO, cu ultimul domiciliu în oraşul Cugir,
str. Simion Bărnuţiu, nr.135;
- POPOVICIU SAVETA, cu
ultimul domiciliu în oraşul Cugir,
str. Rîul Mic, nr.119;
- GHITAN NICOLAE, cu ultimul domiciliu în oraşul Cugir,
Ale. Constructorului, nr.2;
- LĂZUREANU MARIA, cu
ultimul domiciliu în oraşul CugirVinerea, str.Merilor, nr.90.
Rodica CRĂCIUN DRĂGOI
Nicoleta DAICU
Ofițeri Stare Civilă

Din activitatea biroului de evidența
persoanelor Cugir

Având în vedere că în oraşul nostru există un număr mare de cetăţeni a
căror carte de identitate a expirat (peste 800) facem apel din nou la aceştia
pentru a se prezenta la serviciul nostru în vederea punerii în legalitate.
De asemenea s-a constatat că mulţi din cei cu documente expirate
sunt plecaţi la muncă în străinătate fapt pentru care rugăm rudele sau alte
cunoştinţe să-i anunţe pentru a-și clarifica situaţia. În acest sens îi informăm
că pot obţine cartea de identitate prin imputerniciți la ambasadele sau consulatele române din țările în care muncesc. Documentele necesare sunt:
procura specială eliberată la ambasadă sau consulat; fotografii ștampilate
pe verso cu ștampila ambasadei sau consulatului; certificate de stare civilă
original și copie xerox (naștere, căsătorie, sentință divorț, certificate deces
soț, soţie, naştere copii sub 14 ani); chitanţă contravaloare CI. 7 lei (casieria primăriei Cugir); timbru fiscal 4 lei (poștă); contractul de locuinţă sau
adeverinţă de la registrul agricol împreună cu titularul acestuia.
Liana Cristina OLARU, Gabriela MUREȘAN,
Biroului de evidenta persoanelor

Asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva
cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor
În Monitorul Oficial nr.115 din 15 februarie 2011, a fost republicată Legea
nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor,
alunecărilor de teren şi inundaţiilor, cu modificările şi completările aduse prin
Legea nr. 248/2010. Conform prevederilor acestui act normativ, proprietarii de
locuinţe sunt obligaţi să încheie poliţe pentru asigurarea locuinţelor în termen de
cel mult un an de la începerea emiterii acestora, respectiv până pe 15 iulie 2011.
Iniţial era prevăzut ca de la 15 ianuarie, românii să fie obligaţi să încheie asigurarea
obligatorie a locuinţei.
Aşa cum rezultă din prevederile art. 35 din Legea 260/2008, obligativitatea
încheierii asigurărilor de locuinţe decurge de la un an de la începerea emiterii
poliţelor. Întrucât poliţele de asigurare a locuinţelor au început să fie emise în 15 iulie 2010, termenul limită de încheiere a acestora, conform articolului susmenţionat,
este 15 iulie 2011. După 15 iulie 2011, primarii unităţilor administrativ teritoriale
vor amenda proprietarii de locuinţe care nu au încheiat asigurarea obligatorie cu
sume cuprinse între 100 şi 500 lei.
Prima obligatorie este de 20 de euro în cazul locuinţelor tip A (care au
structura de rezistenţă din beton armat, metal ori lemn sau cu pereţi exteriori din
piatră, cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament
termic şi/sau chimic) şi de 10 euro în cazul locuinţelor tip B (cu pereţi exteriori
din cărămidă nearsă sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic
şi/sau chimic). Poliţa are o valabilitate de un an, iar suma asigurată, pe care proprietarul o poate primi în cazul producerii unor daune, este de 10.000 de euro
pentru locuinţele de tip B, respectiv 20.000 de euro pentru locuinţele de tip A.
Despăgubirile sunt plătite în termen de 10-15 zile de la transmiterea dosarului de
daună. Asigurarea obligatorie acoperă doar o mică parte din valoarea locuinţei,
întrucât produsul are o componentă de protecţie socială. Pentru asigurarea unei
valori mai mari, asigurătorii recomandă încheierea unei poliţe facultative, care, pe
lângă riscul producerilor unor dezastre naturale, acoperă şi alte riscuri - explozie,
incendiu, furt, inundaţii produse de spargerea unei conducte şi altele. Proprietarii
care au deja încheiată o asigurare facultativă nu sunt obligaţi să aibă şi o asigurare
obligatorie. Legea prevede asigurarea tuturor locuinţelor construite cu autorizaţie,
indiferent de suprafaţa acestora. Societăţile nu vor încheia poliţe pentru proprietarii locuinţelor încadrate la clasa I de risc seismic, adică cele cu "bulină roşie" şi
nici pentru cei care au fost afectaţi curând de inundaţii.
Asigurările obligatorii pot fi încheiate doar la companiile de asigurări care au
semnat actele de constituire a PAID - Pool-ul de Asigurare împotriva Dezastrelor.
Pentru asistaţii sociali, aproximativ 400.000 de proprietari, primele de asigurare
vor fi plătite de autorităţile locale care au în evidenţă persoanele în cauză. Asigurarea obligatorie acoperă doar daunele suferite de construcţia în sine, fără bunuri.
În schimb, bunurile pot fi asigurate prin poliţe facultative.
Normele publicate anterior de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor (CSA)
obligau şi proprietarii care au o asigurare facultativă să încheie o poliţă obligatorie.
Asigurarea obligatorie nu era văzută ca o supraasigurare de CSA, în condiţiile în
care acoperă daunele provocate de calamităţile naturale în limita a 20.000 de euro,
restul sumei până la preţul real al locuinţei urmând să fie acoperit de asigurarea fa
cultativă.
Jr. Otilia BĂLUȚIU, Șef Serviciul Administrație Publică
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Florin Piersic și Medeea Marinescu, la Cugir
Niciodată, după 1989, sala de spectacole din Cugir nu a fost aşa plină ca în seara zilei de 15 martie, când, pe scena Casei de Cultură a
Oraşului Cugir, au urcat Maestrul Florin Piersic şi tânăra actriţă, Medeea Marinescu. Publicul cugirean a fost mai mult decât încântat să-i
vadă pe cei doi actori în piesa de excepţie “Străini în noapte”, care este o comedie romantică de Eric Assous, pusă în scenă de Maestrul,
Radu Beligan.
Nu ne propunem să scriem despre acest mare eveniment cultural pe care l-a găzduit Cugirul, întrucât, bănuim că majoritatea cititorilor
noşti au fost prezenţi în sală. Dorim să redăm interviurile pe care le-am realizat cu cei doi mari actori ai scenei româneşti, care, deşi erau
în grabă, au dat dovadă de multă deschidere.
Interviu cu Florin Piersic
L.B - Maestre, în primul rând, vă mulţumim pentru seara
minunată pe care ne-aţi oferit-o. Îmi aduc aminte ca aţi mai fost la
Cugir, pe aceeaşi scenă, în urmă cu aproximativ 17 ani. Cum aţi primit invitaţia de a reveni într-o localitatea mică, aşa cum este Cugirul,
care din '89 a fost cam vitregită de activitate culturală?
Florin Piersic - Dumneavoastră mă întrebaţi cum am primit
invitaţia. Pur şi simplu am vorbit cu doamna viceprimar, Rodica Florea, care m-a întrebat "Nu veniţi şi la Cugir cu Străini în noapte?". Ea
ştia ceva despre spectacolul acesta şi, sigur, mi s-a adresat mie. M-am
consultat cu domul Vlad şi cu domnul Pepino Popescu, care m-au
întrebat dacă vreau să merg la Cugir. Le-am spus că sigur că vreau
să merg. De ce numai în oraşele acestea cum este Cluj, Constanţa,
Timişoare, Iaşi, Braşov? De ce să nu mergem la Cugir?, că acolo trebuie să fie oameni care să guste ceea ce avem de oferit. Dovada cea
mai bună e că în această seară a fost un public extraordinar. Nu numai
că au ascultat frumos, dar cum au aplaudat la urmă, cu câtă căldură,
cu câtă emoţie! M-am uitat la reacţia publicului - eu îi văd foarte bine
pe spectatori, nu în timpul
cât joc, ci la urmă: îi simt, îi
văd, le văd expresiile- ori a
fost nemaipomenit.
Ai spus ceva care,
nu că nu mi-a plăcut, dar
niciodată să nu vă coborâţi
mai jos, sau să vă urcaţi mai
sus. Nu domnule! Sunteţi
un orăşel extraordinar. În
primul rând, că sunteţi
foarte aproape de mine,
întrucât eu îmi duc zilele şi
nopţile la Cluj.
Vreau să vă spun că am
fost de curând la Paşcani,
care este tot un orăşel,
mult mai dupa colţ, aşa
cum spui tu că sunteţi mai
vitregiţi de spectacole din
acestea culturale, sau cum
le spuneţi- că sunt fel de fel
de spectacole, nu toate au
tenta aceasta culturală. Nu
pot să vă spun cum ne-a
primit publicul de acolo
şi după aceea, din cauza
insistenţelor, am rămas o
zi şi o noapte. Nu mai zic
că m-au făcut Cetăţean de
onoare. Cu o zi înainte m-au făcut Cetăţean de onoare la Bacău. Ce
a putut să fie! Pe mine mă amuză faptul că eu am o vârstă şi îi văd pe
toţi, cum l-am văzut şi pe primarul dumneavoastră, Adrian Teban, ce
tineri pot să fie! Este o generaţie nouă de primari, de şefi şi datorită lor
România ar putea merge frumos înainte!
L.B.-Dumneavoastră sunteţi un actor cu milioane de admiratori,
de toate vârstele, de toate categoriile. Sunteţi "omul fără vârstă","omul
cu o mie de feţe". Care este secretul acestei longevităţi şi al acestui
succes neîntrerupt la public?
Florin Piersic- Scumpo, vorbele tale sunt foarte mari. Mie îmi
place să fiu lăudat pentru că sunt vărsător. Dar adevarul este că foarte
mult din ceea ce am făcut, fie că am fost actor de teatru şi am jucat zeci
şi zeci şi zeci de roluri diverse, fie că am făcut filme, eu mi-am lăsat
foarte mult suflet în absolut tot ceea ce am făcut şi am încercat să fiu
cât mai bun profesionist. Niciodată nu am tras chiulul, nicidată nu am
zis "hai să fac şi asta". Nu! Indiferent de rolurile pe care le-am avut, că
au fost mai mari sau mai mici, am încercat să fiu în aşa fel încât publicul să spună : "Măi, ce paletă are ăsta ! Uite că poate să fie şi haiduc
şi prostul ăla din "Oameni şi şoareci". Poate să fie şi Marius Chicoş
Rostogan, din “Un pedagog de şcoală nouă", dar şi prinţul Karl Heinz
din “Heidelbergul de altădată". Aici îl citez pe cel pe care-l iubesc,
recunosc şi pentru declaraţia lui, vorbesc de scriitorul Marin Preda,
care a spus: "Actorul sufletului meu este Forin Piersic pe care, marţi,
miercuri, joi , vineri, şi sâmbătă l-am văzut în cinci piese şi în fiecare
piesă era altul- alt personaj, altfel de a se mişca, altfel de a vorbi, altfel
de a reacţiona". Acest lucru mie mi-a dat foarte mult curaj.
În ceea ce priveste ceea ce aţi spus, că sunt iubit sau admirat, cum
ziceţi, de milioane de români, dacă este adevărat, asta se datorează
faptului că publicul simte când un actor e alături de el, când îi
vorbeşte pe limba lui. Eu am fost întotdeauna un om foarte generos
din punctul acesta de vedere. De exemplu, când am sosit cu o oră
înainte de a începe spectacolul, cel ce ne conduce pe noi în aceste
turnee, domnul Vlad, nici nu a vrut să audă de intenţia celor de la radioul dumneavoastră local de a merge în emisie. Dorea ca eu să vin în
cabină, să mă odihnesc, să stau să mă reculeg, pentru că ştia că am jucat cu o seară înainte, că ne-am culcat târziu şi ne-am trezit dimineaţa
la 7,oo. Dar eu, vedeţi cum sunt, la insistenţele lor, am sărit în maşină,
m-am dus la radio, am vorbit, nu cinci minute, ci jumătate de oră.
Vreau să spun că nu e uşor, iar dacă datorez o popularitate oarecare, o
datorez publicului din România şi nu numai, ci şi românilor plecaţi
în Spania, Italia, Statele Unite ale Americii, Anglia, Israel, şi îmi mai
spuneţi dvs. câteva ţări. Publicul m-a făcut pe mine, acest public m-a
împins înainte. Există o vorbă: "Strop cu strop fac al mărilor potop",
ori eu, azi un pic, mâine un pic, toate lucrurile acestea le-am adunat,
ca să ajung, şi nu îmi vine să cred, să am un cinematograf la Cluj care
se cheamă "Florin Piersic".

L.B.- Referitor la acest lucru, în ianuarie, de ziua dvs. a fost
inaugurată prima Stea pe Aleea Celebrităţilor din Bucuresti,
dedicată dvs. pentru cei peste 50 ani de activitate. La Cluj Napoca,
cinematograful “Republica” şi-a schimbat numele în “Florin
Piersic”. Cum aţi primit aceste onoruri?
Florin Piersic- Nu v-am spus că m-am bucurat extraordinar?
Cinematograful în care mama mea dorea să mă nască acum 75 de
ani, să poarte numele "Florin Piersic"?- mi s-a părut extraordinar.
Dar, cum să spun, ştiu eu cât merit din toate atenţiile acestea?
L.B- Citeam cu ceva timp în urmă că aţi scris o carte
autobiografică...
Florin Piersic- Nu am terminat-o. Se cheamă "Fereastra sufletului meu este deschisă". Când o voi termina, o voi lansa prin
oraşele ţării.
L.B.- O aşteptăm. Veţi mai reveni la Cugir?
Florin Piersic- Am şi făcut o promisiune în faţa publicului,
de a reveni cu un recital. Nu pot să promit acum, că o să vin cu
un recital foarte repede, din cauză că avem şi spectacole. Sunt solicitat să plec la Londra şi la
Bruxelles, unde am fost iniţial
acum câteva luni de zile cu un
recital care se numeşte "Astă
seară, vă invită Florin Piersic".
Am intenţia să facem acest
recital şi aici, la Cugir. Nu am
absolut nici o pretenţie. Vin
din drag, nu vin ca să fiu plătit,
decât de prezenţa publicului.
De fapt, pentru mine, întâlnirea mea cu dumnealor este
importantă, pentru că eu simt,
mai bine ca toţi ceilalţi, cum
trece timpul, şi atâta vreme
cât mai am energie şi bucurie
să mă întâlnesc cu publicul,
vreau să gust din toate acestea,
pentru că sunt amintirile mele.
Este o replică în piesa "Străini
în noapte", în care Medeea
Marinescu- care îmi este
foarte bună parteneră şi care
a fost distribuită în această
piesă datorită mie, pentru că
eu i-am propus-o domnului
Beligan- în care spune, la final, "Noi trăim datorită amintirilor". Iar eu vreau să am
cât mai frumoase amintiri cu
publicul din România.
L.B.- Va mulţumesc foarte mult. Aş fi avut multe să vă mai
întreb…
Florin Piersic-Dar ne vom mai întâlni.
L.B.- Vă mulţumim şi vă dorim multă sănătate şi putere de
muncă în continuare.
Interviu cu Medeea Marinescu
L.B.- A fost o bucurie şi o încântare să vă vedem în piesa
“Străini în noapte”, alături de Florin Piersic. Cum v-aţi simţit pe
scena cugireană, în mijlocul publicului cugirean?
Medeea Marinescu - M-am simţit extraordinar. Nu cred că
sunt un actor atipic, pentru că de multe ori, e mult mai emoţionant
şi mai puternic să joci în săli şi în faţa unui public care chiar vrea
să te vadă, pentru care chiar este un eveniment spectacolul tău.
Sigur, la Bucureşti, în marile oraşe, Timişoara, Cluj, Constanţa,
lumea deja s-a obişnuit să vadă actorii venind, actorii jucând. Face
parte dintr-o normalitate. Dacă mergi în oraşe mai micuţe, cum
e Cugirul ( am mai fost şi în alte oraşe, la Paşcani, spre exemplu),
acolo chiar simţi că publicul acela te aşteaptă şi te devorează. Acest
lucru este foarte important. Am vorbit acum cu domnul primar,
Adrian Teban şi l-am rugat să cheme trupe de teatru, pentru că am
simţit cum publicul ne sorbea cuvintele. De fapt, pentru noi asta
este important- să simţim că suntem doriţi.
L.B.- A reprezentat o provocare rolul pe care la-ţi jucat?
Medeea Marinescu - Categoric este o provocare. O dată, pentru că este un rol bogat, trec prin cinci personaje. E greu să duci
un spectacol în două personaje, pentru că e ingrozitor de epuizant.
Sunt ca o lămâie stoarsă la sfârşit. Şi, sigur că, nu în ultimul rând, e
o provocare să joci cu Piersic, care este un actor uriaş la propriu şi
la figurat. Şi atunci, lângă el, trebuie să-i ţii piept. De aceea, rolul
acesta este unul dintre rolurile care mă solicită şi mă obligă cel mai
mult din tot ceea ce am jucat până acum.
L.B.- Pentru că a venit vorba despre roluri, vreau să vă întreb
ce înseamnă pentru dumneavoastră Maria Mirabela?
Medeea Marinescu - Începutul. Ca să parafrazez un personaj
istoric celebru, care zicea "Statul sunt eu", zic că: Mirabela sunt
eu . A fost punctul meu de plecare, steaua mea norocoasă. Am
pornit cu acest avantaj de a avea publicul de partea mea, un public
câştigat cu efort şi dăruire.
L.B.- Dintre toate rolurile pe care le-aţi jucat, care v-a fost cel
mai drag?
Medeea Marinescu - Îmi este foarte greu să spun. Juliette este
unul dintre ele. Poate Mirabela şi, cu siguranţă, Elena din “Je vous
trouve très beau“, din Franţa, care a fost un mare succes.
L.B.- Va mulţumim şi vă aşteptăm să reveniţi la Cugir cu piese
de teatru de succes, cum este ”Străini în noapte”.		
Interviuri realizate de Luminiţa BIRĂESC

Sfatul Specialistului:

Viespea neagră a prunului
Deja în grădini gospodarii au terminat de tăiat pomii fructiferi şi au
efectuat tratamentele care se execută în perioada de repaus a pomilor,
din timpul iernii şi acum aşteapă nerăbdători să-şi vadă pomii înfloriţi,
care îi va ajuta să-şi facă o părere despre viitoarea producţie a pomilor.Dar florile nu-i impresionează doar pe pomicultori ci şi o mulţime
de dăunători care pot dijmui grav producţia de fructe. De aceea vom
scrie din nou despre unul dintre cei mai păgubitori dăunători al prunului, care atacă în faza de înflorire a pomilor. Este vorba de VIESPEA
NEAGRĂ A PRUNULUI.
Viespea neagră a prunelor iernează în stadiul de larvă într-un cocon în sol, sub proiecţia coroanei pomilor. Are o singură generaţie pe
an. Apariţia viespilor coincide cu înflorirea prunilor. După o scurtă
perioadă de hrănire cu nectarul dulce al florilor, femelele depun ouăle
la baza sepalelor. Într-o floare sunt depuse 1-5 ouă, iar numărul total de ouă depus de o femelă ajunge până la 100. După aproximativ o
săptămână din ouă apar larvele care pătrund în fructe, unde încep să
se hrănească cu sâmburii mai cruzi. În timpul dezvoltării o larvă poate
ataca 3-6 fructe. În anii cu infestare mare, când pomii nu sunt stropiţi,
pagubele produse de acest dăunător pot ajunge până la 80%.
Dăunătorul este monofag, larvele acestuia consumând numai
fructele de prun. La început larvele se hrănesc cu sâmburii cruzi ai
fructelor, iar apoi cu pulpa din jurul sâmburelui. Până ajung la completa dezvoltare, larvele trec dintr-un fruct în altul, distrugând în timpul evoluţiei 3-6 fructe, aşa cum am mai precizat. Fructele infestate se
recunosc foarte uşor deoarece prezintă la suprafaţă un orificiu rotund,
negru-violaceu, destul de evident. Dacă secţionăm fructul vom observa cavităţi mari în care se strâng resturi de hrană şi excremente care
dau un aspect negricios pulpei. Fructele atacate nu se mai dezvoltă,
rămân mici, verzi şi cad.
Combatere. Pentru combaterea chimică a dăunătorului, în general,
este suficient un singur tratament fitosnitar care se va executa atunci
când 10-15% din flori au început să se scuture. Din păcate nu ne putem
limita doar la un singur tratament deoarece în această fază nu atacă
numai viespea neagră a prunului, ci şi alţi dăunători, cum ar fi viespea
sâmburlor de prun. Dacă la viespea neagră atacul este uşor de recunoscut după orificiul rotund de culoare neagră, la viespea sâmburilor
de prun atacul nu este vizibil decât mai târziu când se vor observa că
fructele nu se mai dezvoltă, au aspect clorotic cu tentă violacee şi un
început de vestejire, după care vor cădea. Dacă se sparge sâmburele se
va observa larva. Aşadar, pentru eficacitatea se vor executa trei tratamente. Primul se va efectua, aşa, cum am mai spus, când 10-15 din
flori au început să se scuture. Al doilea la 6-8 zile de la primul, iar al
treilea la 8-10 zile de la al doilea. În general cu aceste trei tratamente se
obţin rezultate bune. Este foarte important să se respecte aceste perioade în care pomii vor fi protejaţi de insecticidele folosite. Există o gamă
variată de insecticide eficiente împotriva viespilor. Putem alege unul
dintre produsele: Calypso în conc. 0,02%, Actara-0,02%, Confidor Energy-0,06%, Decis-0,025%, etc.
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