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Măsuri pentru asigurarea liniştii şi siguranţei cetăţenilor
Preocuparea constantă a administraţiei publice locale este
aceea de a crea cadrul propice dezvoltării sociale, economice şi
culturale. Însă, nu putem vorbi de evoluţie şi dezvoltare decât în
condiţiile în care comunitatea locală beneficiază de un climat de
ordine, linişte şi siguranţă. Instituţiile publice cu competenţe în
acest sens trebuie să dialogheze permanent şi să conlucreze în
beneficiul cetăţenilor din localitate.
Este ideea care a stat la baza proiectului de interes public local “Operativitate în rezolvarea problemelor de ordine publică în
oraşul Cugir”, care vizează consolidarea unui parteneriat între
Administraţia Publică Locală şi Inspectoratul de Poliţie Judeţean
Alba. Concret este vorba de un protocol de colaborare încheiat
între Poliţia Locală şi Poliţia Oraşului Cugir prin care urmărim
să creştem gradul de siguranţă al cetăţenilor, să prevenim şi să
reducem numărul de infracţiuni pe raza localităţii noastre.
Protocolul a intrat în vigoare de la 1 iunie, iar în baza lui au
loc periodic întâlniri de lucru între cele două instituţii, precum şi
acţiuni comune de patrulare şi intervenţie. Pentru a creşte gradul
de siguranţă al populaţiei, activităţile de patrulare vor fi eficientizate şi intensificate, în special pe timpul nopţii şi în zonele predispuse la infracţionalitate.
Pentru îndeplinirea obiectivelor propuse, pe durata
implementării proiectului, Primăria Cugir, prin Poliţia Locală
va asigura suma de 1500 lei/lună pentru achiziţionarea de
carburant necesar pentru şase autovehicule din dotarea Poliţiei
Oraşului Cugir. Trimestrial, se va realiza un raport privind activitatea desfăşurată în cadrul proiectului, care va fi înaintat Co-

misiei Locale de Ordine Publică.
Avem convingerea că prin colaborarea permanentă ale
celor două poliţii infracţionalitate va scădea, iar sesizările
cetăţenilor vor fi soluţionate mult mai rapid.
Tot în sensul asigurării unui climat civilizat de viaţă,
am reactualizat Regulamentul de Ordine Publică şi
Gospodărie a Oraşului Cugir. Acesta precizează obligaţiile
persoanelor fizice şi juridice cu privire la: ordinea şi
liniştea publică, păstrarea şi întreţinerea curăţeniei,
creşterea animalelor, întreţinerea terenurilor şi a spaţiilor
publice, desfăşurarea activităţii comerciale în pieţe, transportul de mărfuri şi de persoane etc. Acest regulament
stabileşte foarte clar faptele ce constituie contravenţie,
precum şi cuantumul amenzilor aplicate pentru nerespectarea prevederilor sale. Este bine de ştiut că amenzile au
fost majorate şi variază de la 100 lei până la 1000 lei în
funcţie de gravitatea faptei săvârşite. Am recurs la o astfel
de măsură întrucât experienţa ne certifică faptul că doar
prin aplicarea unor amenzi semnificative sunt descurajate
acţiunile antisociale.
La final doresc să vă asigur că pentru autoritatea
publică locală siguranţa şi liniştea dumneavoastră, a locuitorilor este primordială. Dorim ca oraşul Cugir să fie
o localitatea civilizată, în care să fie respectate regulile şi
legislaţia şi în care să guverneze buna înţelegere.
		

			

Primarul dumneavoastră,
Ing. Adrian TEBAN

Interviu cu managerul Spitalului orășenesc Cugir,
Cristian Simu
Domnule manager, Cristian Simu vă aflaţi la conducerea spitalului de la 1 ianuarie a.c. Care sunt problemele cele mai importante cu care v-aţi confruntat în cele 6 luni?
Aş fi dorit să avem o perioadă de calm în care să ne focalizăm pe problemele concrete ale spitalului, pe cele ce ţin de actul medical sau acte conexe acestuia. Dar au fost
multe probleme la nivel macro-economic, care s-au răsfrânt şi asupra activităţii Spitalului Orăşenesc Cugir. Mă refer strict la reforma din domeniul sănătăţii, dusă într-un ritm
alert de către actuala conducere a Ministerului Sănătăţii.
Ca urmare a acestei reforme de care amintiţi au fost închise spitale, au avut loc
restrangeri de activităţi, reduceri de paturi. Ştim că şi spitalul din Cugir s-a aflat întro posibilă situaţie de transformare în centru medico-social. Care au fost demersurile
făcute pentru menţinerea lui în stadiul iniţial?
Centrul medico-social este o formulare cam dură la ceea ce ar fi vrut să devină Spitalul Orăşenesc Cugir. Au fost unele zvonuri la începutul lunii ianuarie, cum că unitatea
noastră va fi transformată într-o secţie exterioară a Spitalului Judeţean Alba. Din fericire
pentru noi, am avut o reacţie foarte rapidă. Împreună cu conducerea spitalului, precum
şi cu conducerea administraţiei locale am făcut unele demersuri la nivel judeţean, la
Direcţia de Sănătate Publică Alba, la Casa de Sănătate Alba, la Prefectura şi Consiliul
Judeţean, precum şi la parlamentarii Colegiului Cugir. Practic am făcut un loby pentru Cugir şi, din fericire, eforturile noastre au fost răsplătite în
momentul în care spitalul nu s-a regăsit pe lista cu cele care urmau a fi restructurate sau comasate. Bineţeles, am avut multe atuuri pe care le-am adus
în atenţia tuturor factorilor de răspundere în cadrul întâlnirilor pe care le-am avut: avem o distanţă considerabilă faţă de spitalul judeţean, avem un
număr mare de locuitori, avem o zonă arondată care ne mai aduce câteva mii de oameni cărora trebuie să le asigurăm asistenţă medicală, avem cele
două fabrici cu specific militar, şi nu în ultimul rând, avem o puternică susţinerea din partea conducerii administraţiei locale.
Una dintre problemele acute ale unei instituţii spitaliceşti este reprezentată de asigurarea serviciilor medicale de către personal de specialitate.
Dispuneţi de suficienţi medici pentru desfăşurarea actului medical în bune condiţii?
Actul medical, vă spun cu toată sinceritatea, se desfăşoară în bune condiţii. Din păcate, majoritatea celor douăsprezece specialităţi sunt acoperite
cu câte un singur medic. Unii dintre dumnealor se află în prag de pensionare, alţii sunt deja la pensie, de aceea e posibil să avem unele probleme într-un
viitor apropiat. Deocamdată, am avea nevoie un medic de anestezie si terapie intesiva, un internist, un radiolog şi un medic de laborator. În concluzie,
ar fi loc de mai bine.
În această perioadă s-a discutat intens despre scăderea numărului de paturi care antrenează desfinţarea liniilor de gardă şi implicit reducerea
personalului. Care este situaţia la Cugir?
Scăderea numărului de paturi este o problemă pe care eu, personal, nu am înţeles-o. Dacă am scăpat de restructurare, dăm acum de tăierea paturilor. Oricum am privi lucrurile, dacă ar fi să ne luăm după arealul populaţiei deservite ar trebui să funcţionăm cu un număr mai mare de paturi. În
prezent funcţionăm pe structura organizatorică care pleacă de la 147 de paturi. Despre liniile de gardă, lucrurile stau cât se poate de simplu: două linii
de gardă pentru spitalul din Cugir înseamnă supravieţuirea spitalului, în timp ce o singură linie de gardă ar însemna să ne reclasificăm.
continuare pag.2

Se distribuie gratuit

Portrete Cugirene
DIANA ISAC NAUS

În 1970 Moş Nicolae le-a adus în casa soţilor Lia şi Costel Isac
(aşa sunt cunoscuti de cugireni), un dar nepreţuit, pe Diana Nora. Ca
orice copil unic al unei familii, Diana a fost înconjurată de dragoste
şi afecţiune şi i s-au inoculat, de la vârstă fragedă, principiile etice de
bază ale omului adevǎrat: cinste, corectitudine, hǎrnicie, responsabilitate. Au urmat anii de şcoalǎ primarǎ, gimnazialǎ şi licealǎ, fǎcuţi
la Cugir, apoi studiile superioare la Universitatea de Medicinǎ şi
Farmacie “Iuliu Haţeganu” din Cluj-Napoca. Parcursul profesional
al oricǎrui medic presupune o specializare prin rezidenţiat pe care
o începe în 1996 la Universitatea din Timişoara,
departamentul neurologie. Ca mulţi alţi tineri
dornici de a se specializa
şi afirma pe plan profesional, Diana imigreazǎ în
Canada, unde devine rezident la Universitatea din
Pittsburg, departamentul
de patologie şi medicinǎ
de laborator. Pentru rezultatele de excepţie obţinute
devine bursierǎ în patologia ginecologicǎ, la
Universitatea Columbia
Britanicǎ din Vancouver,
Canada.
Din nefericire, prea mulţi tineri frumoşi şi inteligenţi pleacǎ,
iar noi rǎmânem o ţarǎ de pensionari şi asistaţi, trǎind cu regretul
cǎ nu-i putem motiva sǎ rǎmânǎ şi sǎ lucreze aici, în România. La
rândul lor, pǎrinţii se simt şi ei dezrǎdǎcinaţi: acasǎ sunt singuri şi
nu-şi mai gǎsesc locul, iar în strǎinǎtate, la copii nu se pot acomada
cu obiceiurile, limba şi mai ales cu singurǎtatea, pentru cǎ tinerii sunt
toatǎ ziua plecaţi la muncǎ.
Revenind la Diana Isac, trebuie subliniat faptul cǎ ea a reuşit
sǎ se realizeze plenar, atât pe plan profesional, cât şi familial. Activitatea în ţara de dincolo de ocean nu a fost întotdeauna simplǎ şi
drumul printre strǎini nu a fost pavat numai cu petale. Întrucât studiile trebuie echivalate, au început anii de perfecţionare în perioada
2001-2006 la Universitatea din Pittsburg şi la Universitatea Columbia Britanicǎ din Vancouver, în specialitatea patologie şi medicinǎ
de laborator. A obţinut echivalarea studiilor medicale obligatorii,
care presupun susţienerea a 4 examene USMLE 1-3, examenul practic CSA şi testul TOEFL. În prezent este medic specialist, cu dublǎ
specializare în Anatomie Patologicǎ şi Medicinǎ de Laborator şi o
subspecializare în Patologie Ginecologicǎ. Practic, în urma acestor
examene, Diana are dreptul sǎ practice medicina în Canada, SUA şi
oriunde în America de Nord.
Acum, Diana Isac-Naus este directorul Programului de
Rezidenţǎ în Anatomie Patologicǎ la Universitatea British Columbia şi medic consultant patolog la Institutul Oncologic din British
Columbia (BCCA), fiind specialist în cancere de plǎmâni, sân şi ginecologice. BCCA este cel mai mare şi recunoscut institut de cancer
din Canada şi munca doctorului Diana Isac constǎ în diagnosticarea
cazurilor rare, sau dificile, trimise de medici din toatǎ Canada.
În anul 2006 Diana Isac Naus a fost angajatǎ ca Asistent Universitar, devenind apoi Conferenţiar Universitar la Departamentul
de Patologie şi Medicinǎ de Laborator şi la Departamentul de Ginecologie, din cadrul Universitǎţii British Columbia. La aceastǎ universitate, Diana Isac Naus le predǎ studenţilor şi rezidenţilor cursuri
de patologie toracicǎ şi ginecologicǎ. Este, în acelaşi timp, consultant pentru marile companii farmaceutice: Eli Lilly, Astra Zeneca şi
Pfizer.
Invitaţii nenumǎrate sosesc pe adresa Dianei pentru a participa la congrese medicale naţionale şi internaţionale de patologie şi
oncologie. De asemenea, este invitatǎ sǎ analizeze articole trimise
pentru publicare în mai multe ziare dintre care amintim: Jurnalul de
Oncologie Toracicǎ şi Jurnalul American de Patologie Chirurgicalǎ.
Realizatorii emisiunii româneşti de la postul Rom Post TV au
invitat-o pe Diana, încǎ din 2007, sǎ realizeze emisiuni de medicinǎ
preventivǎ, în care le-a vorbit telespectatorilor despre cancerele de
colon, prostatǎ, col uterin, piele şi despre testele care trebuie fǎcute
pentru prevenirea acestor boli.
Este invitatǎ în diferite spitale sau organizaţii din Canada şi
SUA pentru a face prezentǎri de specialitate, iar pe internet stǎ la
dispoziţia patologilor şi oncologilor din Asia şi Africa, oferindu-le
sfaturi şi soluţii obţinute în urma cercetǎrilor.
Adepta principiului conform cǎruia bucuriile mari vin din realizari exterioare, iar fericirea vine din interior, Diana Isac studiazǎ,
publicǎ în reviste de specialitate, participǎ la simpozioane, congrese,
colocvii. Are peste 25 de articole publicate în SUA, peste 30 de postere acceptate la conferinţe internaţionale în Canada, SUA, Italia, Coreea, Franţa, Olanda. Recent, a fost invitatǎ de editura Elsvier sǎ scrie
un capitol pentru o carte de patologie pulmonarǎ.
Perseverentǎ şi tenace, Diana a fost obişnuitǎ, încǎ din anii
de liceu, sǎ se claseze pe primele locuri, fie cǎ era vorba despre
învǎţǎturǎ, concursuri şi olimpiade şcolare, sau burse universitare.
Mai târziu, a fost premiatǎ pentru studiile de cercetare fǎcute în patologia plǎmânilor şi a beneficiat de burse pentru specializare la Clinica
Mayo în Scottsdale (Arizona) şi la Institutul de Patologie al Armatei
în Washington DC.
Credem cǎ Diana Isac-Naus aplicǎ principiile de viaţǎ ale triplei campioane olimpice la atletism, Yoland Gail Devis, care afirma:
“Pǎstreazǎ-ţi visele vii! Înţelege cǎ pentru a realiza ceva trebuie sǎ ai
credinţǎ şi încredere în tine, viziune, muncǎ, determinare şi dǎruire.”

Rodica Cristina FLOREA, Viceprimar

Curierul de Cugir
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Interviu cu managerul spitalului orășenesc Cugir, Cristian Simu, continuare pag.1
Este un lucru pe care nu-l dorim, de aceea facem tot posibilul să
ţinem aceste linii de gardă în funcţiune. Despre reducerea personalului
nu pot să vă spun nimic deoarece încă nu avem semnat un nou contract
cu Casa de Asigurări de Sănătate. Funcţionăm în continuare pe acte
adiţionale, iar dacă se aude de restructurări de personal, la ora actuală
putem spune că sunt doar zvonuri.
Îndeplineşte spitalul indicatorii de calitate?
Indicatorii sunt îndepliniţi, însă ei pot fi îmbunătăţiţi. Mă refer la
faptul că ar fi nevoie de aparatură, de îmbunătăţirea condiţiilor de cazare a bolnavului, de anumite investiţii în infrastructură.
De anul trecut spitalul a trecut în subordinea primăriei. Îşi face
simţită prezenţa autoritatea publică locală în asigurarea viabilităţii
instituţiei?
Putem spune că suntem un caz fericit, întrucât, spre deosebire de
multe alte spitale, unitatea noastră beneficiază de implicarea şi suportul
administraţiei locale. Pentru anul acesta, primăria a aprobat un buget
mare pentru spital ceea ce dovedeşte interesul conducerii primăriei
pentru asigurarea viabilităţii instituţiei. Cu fonduri de la bugetul local am reparat acoperişul clădirii care găzduieşte internele şi chirurgia, urmând ca în cel mai scurt timp să începem lucrările la şarpanta
maternităţii şi pediatriei. Totodată, ni s-au alocat bani pentru montarea de geamuri termopan la mansarda celor două clădiri pentru a
fi îmbunătăţit randamentul tehnic al acestora. Sperăm ca în decursul
lunii iunie să reuşim să finalizăm toate aceste lucrări. Vreau să vă mai
spun că există un proiect tehnic finanţat de primărie pentru construirea unei spălătorii de care avem nevoie pentru acreditarea spitalului,
pe care, dacă lucrurile merg bine, o vom amenaja în acest an.
Pe lângă susţinerea acestor investiţii, tot din bugetul local sunt
plătite unele utilităţi, care nu sunt deloc nesemnificative, ci dimpotrivă.
Imaginaţi-vă că doar o factură de gaz într-o lună de iarnă se ridică la
400 de milioane lei vechi.
Mai sunt necesare multe investiţii, mai ales că, după cum ştiţi, în
spital nu s-au mai făcut lucrări de reabilitare de zeci de ani. Ar trebui
să refacem întreaga instalaţie de alimentare cu apă, grupurile sanitare,
instalaţia electrică. Însă, nu ne putem aştepta ca toate problemele, care
nu au fost soluţionate în ultimii zeci de ani, să se rezolve într-un timp
atât de scurt. Important este că administraţia locală ne este un partener
serios, că pentru primarul Adrian Teban spitalul reprezintă o prioritate, că avem o echipă de medici dedicaţi meseriei lor.

Poate fi ameninţată existenţa acestui spital în perspectiva imediată?
Şi de ce depinde acest lucru?
Subfinanţarea şi reducerea numărului de paturi sunt două aspecte care
pun în pericol existenţa spitalului. Este un lanţ de cauze şi efecte: reducerea numărului de paturi atrage anularea unei linii de gardă, ceea ce duce
la reclasificarea spitalul, ceea ce înseamnă negocierea unui contract mult
mai slab cu CAS şi, implicit, mai puţini bani. Aceste lucruri depind foarte
puţin de noi, factorii de decizie fiind la nivel judeţean şi naţional. Sperăm
că nu vom suporta o nouă reducere a numărului de paturi şi că autorităţile
judeţene şi naţionale înţeleg importanţa existenţei şi funcţionării acestei
unităţi spitaliceşti.
Care sunt priorităţile în agenda dvs. de lucru pentru acest an?
Prioritatea numărul unu este menţinerea spitalului în actuala structură
organizatorică. Ca şi funcţionare îl doresc în continuare un spital de acuţi,
de care oamenii au nevoie în această zonă a judeţului. De asemenea, o altă
prioritate este negocierea unui contract bun cu CAS Alba, astfel încât să ne
putem acoperi cheltuielile zilnice de funcţionare. Totodată, prioritar este
să atragem cadre medicale pentru că avem nevoie de doctori la Cugir. La
preluarea acestei funcţii am găsit o echipă de medici extraordinară, oameni
bine pregătiţi profesional, o echipă inimoasă ataşată de această unitate
spitalicească şi de comunitatea locală pe care o serveşte cu responsabilitate şi dăruire. Lângă dumnealor, avem nevoie de tineri prin care să putem
duce mai departe sarcina acestui spital. Am contactat numeroşi doctori,
unii chiar născuţi şi crescuţi în Cugir, însă, din păcate, fascinaţia marilor
oraşe îşi spune cuvântul. Spre bucuria noastră, am avut şi răspunsuri pozitive astfel că, în prezent, o tânără rezidentă in ultimul an, din Cugir, doctor ORL-ist, vine de două ori pe săptămână, exprimându-şi intenţia de a
rămâne în cadrul spitalului nostru. În continuare purtăm negocieri cu o
tânără specialistă în endocrinologie şi cu alţi medici şi sperăm să reuşim
să îi atragem la Cugir.
La final, ce doriţi să transmiteţi locuitorilor oraşului Cugir?
În primul rând aşi vrea să le mulţumim unor oameni deosebiţi care au
sponsorizat renovarea unor saloane, precum şi celor 350 de cugireni care
au redirecţionat către spital cei 2% din impozitul pe profit. Concetăţenilor
noştri le transmitem sănătate, să aibă nevoie cât mai rar de serviciile noastre, dar atunci când se întâmplă să fie nevoiţi să apeleze la spital, să aibă
încredere că vor fi trataţi cu profesionalism şi respect.
		

Interviu realizat de Luminița BIRĂESC

Primăria obligată să radieze autoturismele înregistrate la Cugir
Timp de patru ani, locuitorii din satele de munte aparţinătoare
Cugirului au putut circula strict în zona de munte şi pe raza localităţii
cu autoturisme de teren înregistrate la Consiliul Local. Acest lucru a fost
posibil ca urmare a demersurilor făcute de conducerea administraţiei
locale, care, în anul 2007, a introdus “vehiculele destinate accesului
in zonele de munte” in Regulamentul pentru înregistrarea, evidenţa
şi radierea vehiculelor de pe raza oraşului Cugir, care nu se supun
înmatriculării. Acest regulament a primit avizul favorabil al Direcţiei
Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare (nr. 23028/2007), fiind
apoi aprobat de către Consiliul Local şi înaintat Prefecturii Judeţului
Alba.
Din păcate, aceeaşi instituţie care a avizat regulamentul, a trimis
administraţiei locale în luna martie a.c. adresa cu numărul 4427, prin
care atenţionează că vehiculele în cauză nu fac parte din categoria celor
nesupuse înmatriculării. Conducerea administraţiei locale a solicitat şi
punctul de vedere al Registrului Auto Român, care a avut un răspuns
similar. „Ca urmare a adreselor primite din partea instituţiilor abilitate,
primăria este nevoită, începând cu 1 iunie, să radieze cele 61 de auto-

turisme înregistrate la Consiliul Local Cugir. Este o situaţie pe care nu am
dorit-o, ci dimpotrivă, demersurile din 2007 au fost făcute pentru a veni în
sprijinul cetăţenilor din satele de munte aparţinătoare localităţii” a declarat
edilul şef al Cugirului, Adrian Teban.
Înţelegând nemulţumirea oamenilor care sunt nevoiţi să se întoarcă la
transportul cu calul şi căruţa, în condiţiile în care înmatricularea maşinilor
ar însemna, în anumite situaţii, costuri ce depăşesc valoarea maşinii, primarul îi îndeamnă pe deţinătorii autoturismelor în cauză să se adreseze
autorităţilor judeţene. “ Cu sprijinul Prefecturii Judeţului Alba, al Consiliului Judeţean Alba şi al parlamentarilor din colegiul Cugir, senatorul
Alexandru Pereş şi deputatul Teodor Atanasiu, e posibil să fie găsită o cale
legală pentru ca locuitorii satelor de munte să poată să se deplaseze în continuare cu mijloace civilizate, aşa cum au făcut-o în ultimii ani. Găsirea
unei soluţii se impune cu atât mai mult cu cât nu suntem singura localitate
care se confruntă cu această problemă.” a concluzionat primarul Cugirului.
				
Insp. Aurelian STANCIU
			

DE LA O LUNÃ...LA ALTA...
Modernizarea reţelei de apă şi canalizare pe
strada 21 Decembrie 1989

În cursul acestui an vor fi derulate lucrările de modernizare a reţelei de apă
şi canalizare pluvială pe strada 21 Decembrie 1989, între Valea Viilor şi podul
Cindeni – Cugir. Consiliul Local Cugir a aprobat documentaţia în fază de studiu
de fezabilitate a acestui proiect care face parte din programul de investiţii pe
anul 2011 a Operatorului regional SC APA CTTA Alba.
Investiţia constă în înlocuirea conductei de apă potabilă din oţel construită
în 1958, cu conductă din polietilenă. Totodată, vor fi înlocuite branşamentele
imobilelor, căminele de apometre şi vor fi amplasate încă nouă guri de scurgere
pe toată lungimea traseului care să preia mai bine apele pluviale.
Lucrările se ridică la peste 160.000 lei şi sunt realizate din fondurile de
întreţinere, înlocuire şi dezvoltare.

Dezbatere publică pentru tariful la gunoi
În data de 02 iunie, în Sala de sedinţe a Consiliului Local a avut loc o
dezbatere publică pe tema proiectului de hotărâre privind aprobarea tarifului
unic practicat de SC G&E Invest SRL. Preţul luat în discuţie pentru serviciul
de precolectare, colectare, transport şi depozitare deşeuri menajere a fost de
42,71 Lei/mc (exclusiv TVA), respectiv 52,96 Lei/mc. (TVA inclus). Acest tarif
ar urma să fie aplicat începând cu data de 1 Iulie 2011.
Întrucât nu au existat propuneri şi sugestii, proiectul de hotărâre va fi
supus aprobării Consiliului Local Cugir în viitoarea şedinţă.

Campanie împotriva rabiei

Pe raza localităţii Cugir a fost efectuată vaccinarea antirabică a vulpilor în
cadrul unei campanii ce s-a deruleat in luna mai la nivelul întregii ţări. Realizată cu
fonduri din partea Uniunii Europene, actiunea a avut ca scop prevenirea, supravegherea, controlul şi eradicarea rabiei .
În data de 22 mai, gestionarii fondurilor de vânătoare, împreună cu medicii
veterinari din cadrul Direcţiei Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimetelor
Alba au distribuit manual momeli vaccinale în zonele limitrofe Cugirului. În afara
localităţii, momelile au fost distribuite din avion de la mică altitudine. Trebuie spus
că vaccinul nu a fost utilizat pe teritorii locuite, în apă, pe drumuri publice sau în
apropierea spaţiilor locuite din cadrul zonelor vizate.
Înainte de demararea campaniei, Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru
Siguranţa Alimentelor Alba, cu sprijinul Primăriei Oraşului Cugir au împărţit materiale informative şi instrucţiuni, care au fost amplasate în şcoli, biserici, magazine
şi în alte locuri publice.

Anul european al voluntariatului

În data de 13 mai, Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Cugir a marcat
Anul European al Voluntariatului, printr-o acţiune intitulată Ziua Porţilor Deschise.
Timp de patru ore, cetăţenii au avut posibilitatea să viziteze sediul SVSU Cugir şi să
afle mai multe despre activitatea voluntarilor din cadrul serviciului. Şi-au manifestat
interesul peste 25 de tineri, elevi ai şcolilor şi liceelor din localitate, care au primit
informaţii despre dotarea şi modul în care acţionează SVSU în cazul unor situaţii
de urgenţă, cum ar fi incendiile.
Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Cugir şi-a început activitatea în
urmă cu 5 ani,

Poliţia Locală Cugir are mașină de
intervenție nouă

Cugireni la Palatul Elisabeta
În data de 12 mai, am avut onoarea şi plăcerea de a participa la petrecerea dată la curtea Palatului Elisabeta din Bucureşti, cu
prilejul Zilei Regalităţii. După un drum lung şi obositor, dar nu lipsit de bună dispoziţie alături de Alexandru Valuch şi soţii Florin
şi Viorica Ştirb, am ajuns în sfârşit în capitală. Probleme cu GPS-ul, greutăţi
la îmbrăcarea ţinutei, emoţii din cauza norilor care anunţau ploaia... În fine,
iată-ne păşind entuziasmaţi şi puţin timizi printre oameni în uniformă şi
alţi invitaţi.
Cu toate că aşteptările mele nu au corespuns cu realitatea într-o prea
mare măsură, mi-a plăcut ce am văzut acolo. Eleganţă, rafinament, sobrietate, atât în comportamentul, cât şi în ţinuta tuturor celor prezenţi. Ceremonia a fost deschisă de fanfară, continuând cu un scurt discurs al regelui Mihai, după care fiecare am avut libertatea de a servi din gustările şi
băuturile pregătite, am putut face poze şi schimba o vorbă cu personalităţile
prezente. Cel mai mult mi-a plăcut modul de a vorbi al principelui Radu, pe
care l-am putut auzi conversând cu jurnalişti şi alţi invitaţi, în special tineri. Avea o eleganţă aparte în gesturi, în vorbe, răspunzând bucuros oricărei
provocări la discuţie, oricărei rugăminţi de a face o poză.
După un timp totul devenise oarecum monoton, aşa că ne-am retras, ştiind că ne aştepta un drum lung înapoi spre casă. A fost
o experienţă interesantă, cu care nu cred că ne vom mai întâlni, aşa că dorim să mulţumim primarului Adrian Teban pentru că ne-a
oferit ocazia aceasta! 							
Diana PALFI

Proiect depus pentru reabilitarea, modernizarea şi dotarea
Căminului Cultural Vinerea
În luna mai administraţia locală a depus la Compania
Naţională de Investiţii un proiect pentru reabilitarea, modernizarea şi dotarea Căminului Cultural Vinerea. Proiectul a fost depus
în cadrul unui program naţional prin care Guvernului României
intenţionează creșterea calității vieţii culturale în mediul rural şi
mic urban prin extinderea şi susţinerea infrastructurii culturale şi
prin diversificarea ofertei culturale. Astfel, Primăria Oraşului Cugir
are şansa să atragă fonduri guvernamentale care să permită nu doar
finalizarea lucrărilor începute la Căminul Cultural din Vinerea, ci
şi dotarea şi modernizarea acestuia.
Valoarea totală a proiectului depus de primărie este de peste
1.460.000 lei, din care contribuţia proprie se ridică la aproximativ
360.000 lei. Legislativul local şi-a dat acordul cu privire la finanţarea

a 25 la sută din valoarea totală a proiectului, precum şi pentru trecerea Căminului Cultural Vinerea din domeniul public
în domeniul privat al Oraşului Cugir, aşa cum cere Ghidul
Operaţional. Totodată, Consiliul Local Cugir a mai aprobat
Planul de activitate al Căminului Cultural pe următorii trei
ani de la darea în funcţiune, precum şi păstrarea destinaţiei
clădirii timp de 15 ani de la finalizarea investiţiei.
Proiectul “Reabilitare, modernizare şi dotare Cămin Cultural Vinerea” va trece prin etapele de evaluare, un răspuns
privind eligibilitatea lui fiind aşteptat în perioada următoare.
Ana-Maria STOIAN
Biroul Managementul Proiectelor
cu Finanţare Internaţională

Politia Locală Cugir a achiziţionat de câteva zile un autoturism nou,
Dacia Logan MCV Laureate, destinat intervenţiilor zilnice în teren şi
activităţii de patrulare.
Fabricată în anul 2011, având un motor de 1.5DCI (90CP) şi 7 locuri, maşina a fost cumpărată cu fonduri de la bugetul local şi beneficiază
de echipament complet nou şi modern, specific poliţiei locale, menit să
înlesnească şi să îmbunătăţească activitatea de zi cu zi a poliţiştilor locali. Autoturismul este inscripţionat cu sigla „Poliţia Locală Cugir” şi este
echipat cu rampă luminoasă de culoare albastră şi sirenă, cu menţiunea că
am amintit aici doar câteva dintre dotări.
Achiziţionarea acestui autoturism vine după o perioadă în care Serviciul Poliţia Locală Cugir a rămas fără maşină, întrucât cea deţinută anterior,
o Dacia Break din anul 1991 ( primită de la Corpul Gardienilor Publici
din Alba Iulia) a trebuit casată datorită uzuri şi defecţiunilor tehnice. În
condiţiile în care responsabilităţile poliţistului local au crescut semnificativ, primind atribuţii inclusiv în domeniul circulaţie rutiere, achiziţionarea
unui autoturism nu a fost o opţiune, ci o necesitate.
În concluzie, Poliţia Locală Cugir deţine în momentul de faţă, în mare
parte, dotarea necesară pentru a contribui, împreună cu Poliţia oraşului
Cugir, la creşterea siguranţei cetăţeanului, la prevenirea criminalităţii
stradale, la asigurarea unui trafic fluent precum şi la asigurarea măsurilor
de ordine pe timpul desfăşurării unor manifestări cultural sportive, religioase etc.
Jr. Florin ARION,
Șef Seviciu Poliția Locală
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Colegiul Naţional “David Prodan” investeşte
în siguranţă şi confort
Nu mai este deja pentru nimeni un mister faptul că, în şcolile
româneşti, violenţa a ajuns o reală problemă, care, pe zi ce trece,
capătă proporţii tot mai îngrijorătoare.
Zilnic suntem asaltaţi de cazurile
prezentate de mass-media şi probabil
că oricare dintre noi, fie că suntem
implicaţi direct sau nu în sistemul de
învăţământ, ne-am lovit la un moment
dat de acest stigmat contemporan. Stoparea sau măcar atenuarea violenţei ar
trebui să fie prioritatea tuturor, deoarece comportamentul violent pune în
pericol siguranţa fiecărei persoane.
Punând pe primul loc securitatea,
la Colegiul Naţional „David Prodan”
s-a luat decizia montării unor camere
de supraveghere care ar ajuta în
primul rând la preîntâmpinarea contextelor conflictuale. Deşi în
instituţia noastră nu ne-am confruntat cu situaţii menite să ne
îngrijoreze, se ştie că este mai bine să previi, decât să repari. În
acest scop, au fost puse în funcţiune 7 camere video interioare,
care acoperă coridoarele de la toate cele trei niveluri ale clădirii şi
holul de intrare al elevilor şi încă una exterioară pentru a monitoriza curtea şcolii. Am apelat pentru montarea lor la S.C. MOV-

LADI SRL din Şibot, firmă specializată în sisteme electronice de
alarmare şi supraveghere video.
Merită menţionat faptul că această
investiţie a fost realizată exclusiv din fonduri
proprii şi că în curând va fi pus în funcţiune
şi un sistem de alarmă anti-efracţie care va
completa dotările de securitate ale şcolii.
Vorbind de dotări, trebuie să ne lăudăm
şi cu finalizarea lucrărilor de modernizare
a laboratorului de fizică. Mobilierul vechi
a fost înlocuit în totalitate, a fost refăcută
instalaţia electrică, s-a schimbat pardoseala,
au fost achiziţionate materiale didactice
noi, precum şi un calculator şi un videoproiector şi, în aceste haine noi, laboratorul
îşi aşteaptă, oră de oră, cursanţii dornici să
pătrundă în tainele ştiinţei.
În încheiere, fiindcă examenele finale bat deja la uşă, le urăm
succes tuturor absolvenţilor noştri, dar şi absolvenţilor şcolilor generale, pe care îi vom aştepta, la toamnă, să devină bobocii din cele
trei clase a IX-a (matematică-informatică-intensiv informatică,
ştiinţele naturii şi filologie-intensiv engleză), fiecare din ele cu câte
30 de locuri.
			
Prof. Gabriela HATAGAN

Adunarea generală a reprezentanţilor
CAR Pensionari Cugir
În data de 5 mai a avut loc Adunarea Generală a Reprezentanţilor Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Cugir, la care au
participat 42 de delegaţi desemnaţi de cei 1400 de membrii. Cu această ocazie, Consiliul Director a prezentat o Dare de Seamă cu
privire la activitatea desfăşurată pe parcursul anului 2010, la rezultatele şi greutăţile întâmpinate.
În cursul anului trecut, CAR Pensionari a aprobat şi plătit un număr de 840 cereri de împrumut în valoare totală de 1.421.445
lei, la care s-a perceput o dobândă anuală medie de 10.63 %. Faţă de anul 2009 suma a crescut cu 136.393 lei, ceea ce demonstrează
o preocupare majoră in acordarea de împrumuturi celor care le-au solicitat. Totodată, CARP Cugir a acordat şi ajutoare nerambursabile in valoare de peste 25.000 lei unui număr de 135 membri, persoane bolnave sau cu pensii foarte mici. Amintim
compensările pentru: biletele de tratament, pentru achiziţionarea de ochelari de vedere şi proteze dentare, precum şi ajutoarele de
înmormântare acordate urmaşilor celor decedaţi.
Din acţiunea Federaţiei Naţionale a C.A.R.P-urilor "Daţi 1 leu pentru pensionarii săraci" am primit suma de 150 lei pe care
am acordat-o unui număr de 3 membrii cu pensii foarte mici, câte 50 lei de persoană. Tot din partea federaţiei, cu ocazia zilei de 1
octombrie, Ziua Internaţională a persoanelor vârstnice, 10 membri cu pensii foarte mici au primit 30 lei de persoană.
În 2010, la propunerea Consiliului Director am trecut la acţiunea " Bunicii CA R.P-ului Cugir" în cadrul căreia au fost vizitaţi
la domiciliu 6 membrii cu vârsta între 89 şi 97 ani, cărora li s-au făcut fotografii şi câte un scurt istoric care au fost publicate în
revista "Omenia". Cu această ocazie li s-a înmânat fiecăruia câte o revistă, câte o diplomă aniversară şi suma de 50 lei pentru fiecare.
In cursul anului 2010, în luna aprilie am făcut o donaţie de 500 lei către secţia de oncologie a Spitalului Judeţean Alba. Tot în
cursul lunii aprilie 2010 am donat alimente neperisabile în valoare de 212 1ei către Crucea Roşie Alba, care au fost direcţionate
către sinistraţii din zona Ocna Mureş.
Pentru viitor, Consiliul Director va lua măsuri pentru mărirea numărului de membrii C.A.R.P, posibilităţile fiind mult mai
mari, la nivelul oraşului Cugir si a localităţilor aparţinătoare, numărul pensionarilor fiind de 7043 de persoane.

Să ne cunoaștem Orașul!

Au prezentat lucrări științifice Dr. Ing. Sudrijan Mihai Dr. Ing.

XI-a Conferință Națională multidisciplinară cu participarea

Napău Ileana Dacia, Dr. Ing. Napău Stoica Radu, Dr. Ing.Napău

internațională “Profesorul Dorin Pavel, Fondatorul hidroenerget-

Ioan, Dr. Ing. Napău Mircea, Dr. Ing.Mântoiu Lucian, Dr. Ing.

ice românești”. Urmare a unor constatări la fața locului, a con-

Toader Ulise , Ing. Șuteu Gheorghe Ing. Lupean Petru, Dr. Ing.

vorbirilor cu participanții la eveniment a studierii documentului.

Herciu Dorin, Cismaș Pavel Teodor, Dr. Ing. Gruin Sandu Cătălin,

Programul de desfășurare a lucrărilor, pe secțiuni a relatărilor

Prof. Drd. Ing. Dumitrean Camelia, Dr. Ing. Micaciu Alexandru

din presa județeană și comentarilor de la radio Sebeș a rezultat

Cătălin, Dr. Ing. Muntean Emil Nicolae, Dr. Ing. Ene Ovidiu, Dr.

că, manifestarea stiințifică a avut suc-

Ing.Roșian Radu Călin, Dr. Ing. Cocian Tifu-

ces. La acest succes a contribuit în mod

Florin, Dr. Ing. Schiau Gheorghe, Drd. Ing. Tel-

însemnat și inginerii cugireni, membrii

escu Mircea, Prof. Dr. Ing.Webber Francisc, Dr.

ai Asociației Generale a Inginerilor din

Ing.Avădanei Constantin, Ing. Avădanei Maria

România, sucursala județului Alba, cu se-

Cristina, Ing. Avădanei Elena Bianca.
Cu ocazia acestui eveniment este potrivit

Contribuția colegilor noștri s-a con-

a prezenta succint câteva date din activitatea

cretizat prin fapte de excepție : 28 autori

AGIR, Alba, Cugir al cărui președinte este dom-

de lucrări științifice , 27 lucrări științifice

nul inginer Sudrijan Mihai. Asociația cuprinde 98

prezentate

al

de membrii din care 17 dr. Ingineri si 12 drd. In-

conferinței a cuprins pe domnul Dr. Ing.

gineri. Aceștia își desfășoară activitatea în Cugir,

Sudrijan Mihai și pe Prof. Dr. Ing. Weber

4 în alte localități din România și 6 în străinătate.

,

comitetul

științific

Francisc.
Trei specialiști cugireni consacrați

Cea mai reușită acțiune a asociației este că
și-a menținut sediul în Cugir. Reușită este recu-

au condus lucrările următoarelor secțiuni importante : Dr. Ing.

perarea și mutarea fondului de carte tehnică – fosta bibliotecă

Sudrijan Mihai – Autovehicule – mașini unelte, lector Dr. Ing.

tehnică a UMC la biblioteca Colegiului Tehnic I.D. Lăzărescu. La

Avădanei Constantin – Ingineria mediului – management.

aceasta reușită inițiată de Dr. Ing. Sudrijan Mihai au contribuit el-

Un număr însemnat de membri AGIR au responsabilități
în politic economic, social și cultural, local și județean. Școala
cugireană a angrenajelor se menține printre cele mai performante
asociații profesionale.

Mai 2011

NAŞTERI ÎNREGISTRATE:

RACOLŢA NICOLE ALESSIA (ACT TRANSCRIS, născută în localitatea ALLENTOWN – SUA);
TURLEA
ALEJANDRO
TRAIAN (ACT TRANSCRIS, născut în
localitatea EIVISSA – SPANIA).

CĂSĂTORII ÎNREGISTRATE:

CRIŞAN DANIEL SORIN şi
VLAD SIMONA ALEXANDRA;
CRISTEA OVIDIU şi DINEA ROXANA MARIA;
TÎRTĂU BOGDAN DUMITRU şi TODERESCU IONELA
ANA;
DUMITRANA ANDREI şi
STANCA ANDREEA MARIA;
MOGA IOAN GHEORGHE
şi SZEKELY IULIA MARIA;
CETINĂ ILIE DANIEL şi
BENGA EMILIA LUCIANA;
POPESCU
IULIAN
şi
PRODAN IULIA LUCIANA;
PETRESCU IOAN GHEORGHE şi STOICA SIMONA DORINA;
HERLEA ANDREI IOAN şi
TODOR ANCA DANIELA;
CIORAN
GHEORGHE
MOISE şi PETROV BIANCA ANDRADA;
URIŢESCU
CLAUDIU
NICOLAE
şi
ERDEI
CĂLIN
MĂDĂLINA;
ISTRATE SEBASTIAN LUCIAN şi POPU RALUCA ANDREEA;
DOBRIN
GHEORGHE
SORIN şi PLEŞA CLAUDIA MIHAELA.

DECESE ÎNREGISTRATE:

DELAMARIAN
SORIN
DAN, cu ultimul domiciliu în oraşul Cugir, str.Rozelor nr.27;
MUREŞAN AUREL, cu
ultimul domiciliu în oraşul Cugir, str.
Mărăşeşti nr.8;

LELUŢIU IOAN, cu ultimul domiciliu în oraşul Cugir, str.
Cetăţii nr.10;
SIMEDRU ILIE, cu ultimul
domiciliu în oraşul Cugir – localitatea
componentă Vinerea, str.Vadului nr.2;
ŞANDRU MARIA, cu ultimul domiciliu în oraşul Cugir, sat
Bucuru nr.4;
FILIPAŞ ANA, cu ultimul
domiciliu în oraşul Cugir- localitatea
componentă Vinerea, str.Principală
nr.302;
FARCAŞIU ILIE, cu ultimul domiciliul în oraşul Cugir – localitatea componentă Vinerea, str.
Principală nr.80;
NATRAPEI GHEORGHE,
cu ultimul domiciliu în oraşul Cugir,
sat Călene nr.4;
SINEA IOAN, cu ultimul domiciliu în oraşul Cugir,
str.V.Alecsandri nr.68;
MICH GHEORGHE, cu
ultimul domiciliu în oraşul Cugir, str.
Rozelor nr.13;
BREAZ MIHĂILĂ, cu ultimul domiciliu în oraşul Cugir, str.
Victoriei nr.6;
MUNTEAN IOAN, cu ultimul domiciliu îm oraşul Cugir, str.
Răchiţii nr.1;
TODERESC IOAN, cu ultimul domiciliu în oraşul Cugir, sat
Bucuru nr.1;
PANTE MARIA, cu ultimul
domiciliu în oraşul Cugir, str.Ştefan cel
Mare nr.2, sc.A, ap.11;

Rodica CRĂCIUN DRĂGOI
Nicoleta DAICU
Ofițeri Stare Civilă

Aleșii noștri
Consiliul Local Cugir este organul legislativ al
administraţiei publice locale, care funcţioneazã în baza
Legii nr.215/2001- Legea administraţiei publice locale.
Prin intremediul acestei rubrici, îi aducem în atenţia
dvs. pe cei 19 consilieri locali ai oraşului Cugir, în ordine alfabetică.

Cherecheș Ioan Dan

Elita inginerilor cugireni își confirmă competența
profesională de excepție

În perioada de 3-4 iunie 2011 la Sebeș, s-a desfășurat a

diul în Cugir. (AGIR)

Curierul Stării Civile

evi și profesori ai colegiului, grupul de tineri coordonați de ec.
Moldovan Sorin și un grup de consilieri locali.
Ing. Aurel VOICU, Consilier local
				
Membru AGIR

Consilier Local PNL

Locul şi data naşterii: Geoagiu, jud. Hunedoara, 18.09.1967
Stare civilă: căsătorit
Studii: 2009: Formator, SC. DOCTUS SRL Sibiu
2008: Managerul scolar, Universitatea “Aurel Vlaicu’ Arad
2007: Instruire in societatea cunosterii, SIVECO Romania
2005-2007: Controlul, sprijinul educatiei, Casa Corpului Didactic
George Tofan Suceava
2006: Consiliere si orientare; Educatie inclusivea, Casa Corpului
Didactic Alba
1998-1999: Analist programator
1995-1998: Elaborare standarde de pregatire professional; Elaborare curiculara; Elaborare portofolii metodologice pentru aplicare
curiculara, Ministerul Educatie Nationale
1987-1992: Inginer, Utilajul si Tehnologia Sudarii, Universitatea
Tehnica din Timisoara
Activitate profesională:
2005-2011: Inspector scolar de specialitate la Inspectoratul Scolar
al judetului Alba
2005-2010: Membru in Corpul de Control al Directiei Juridice si
Control al M.E.C.T.
2001-2005: Membru in comisiile nationale si judetene de Evaluare
si Acreditare a Invatamantului Preuniversitar
1999-2002: Responsabil Catedra tehnica Colegiul Tehnic “I.D.
Lazarescu”
1995-1998: Director Adjunct la Colegiul Tehnic “I.D. Lazarescu”
1992-2010: Profesor titular, Colegiul Tehnic “I.D. Lazarescu”
Activitate politică
-membru PNL din anul 1997
-consilier local în perioada 2004- 2008, 2008-pana in prezent
Ioana PAȘTIU, Secretar
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Cugirenii şi-au comemorat eroii
Sute de oameni s-au adunat la Monumentele Eroilor din faţa bisericii “Sf Nicolae” din Cugir şi din centrul localităţii Vinerea pentru
a-şi exprima recunoştinţa faţă de cei care şi-au dat viaţa pe câmpul de
luptă. În prezenţa a 15 veterani de război, din cei 30 aflaţi în viaţă, a
famililor acestora, a simplilor cetăţeni şi a
oficialităţilor locale, preoţii au celebrat slujbe religioase de pomenire şi parastasuri
închinate celor care au pierit pe câmpurile
de luptă în cele două războaie mondiale.
Totodată, elevii cugireni au recitat poezii şi
au cântat melodi patriotice, iar autorităţile
locale şi partidele politice au depus coroane de flori la cele două monumente.
Evenimentul a fost organizat de
Primaria Oraşului Cugir, Consiliul Local
împreună cu reprezentanţii cultelor religioase. La eveniment au fost prezenţi primarul Adrian Teban, viceprimarul Rodica
Florea, consilerul judeţan Nicuşor Mihai,
consilierii locali, Emil Muntean, Voicu Aurel şi Păştină Nicolae.
Edilul Cugirului, Adrian Teban a ţinut să precizeze că este
o datorie morală comemorarea, în fiecare an, a celor care au pierit
pe câmpurile de luptă pentru apărarea ţării şi întregirea neamului.
“Trebuie să învăţăm să preţuim cu adevărat moştenirea pe care ne-

au lăsat-o şi să ne păstrăm demnitatea şi iden¬titatea naţională.”
Totodată, în numele comunităţii local, primarul a adresat
recunoştinţă bravilor veterani de război care au luat parte la eveniment.
Pentru aceştia
amintirea Celui de al II-lea Război Mondial este
încă vie, iar greutăţile de zi cu zi sunt
împovărătoare. În ciuda sacrificiilor
lor, majoritatea vetreanilor de război
fac faţă cu greu necesităţilor zilnice.
Câţiva dintre ei s-au plâns primarului
de indemnizaţia prea mică, de faptul
că medicamentele sunt prea scumpe şi
facturile prea mari. “Indemnizaţia veteranilor de război este de zece ori mai
mică decât cea a revoluţionarilor, lucru
care este nu doar nefiresc, ci chiar nedrept. Din păcate, administraţia locală
nu poate face nimic în acest sens. Conducerea ţării are datoria morală de a asigura un trai decent celor
care au fost în bătaia gloanţelor, care au suferit de frig şi foame pentru ca noi să purtăm încă numele de români.” a precizat primarul
Cugirului, Adrian Teban.
Luminița BIRĂESC

Ziua copilului sărbătorită la Cugir

De 1 iunie, copiii din Cugir s-au putut bucura de o serie de
acţiuni pregătite special pentru ziua lor de Primăria, Consiliul Local şi Casa de Cultură a Oraşului Cugir. „De Ziua Internaţională a
Copilului, primăria are nu doar obligaţia morală, ci şi plăcerea de a-i
pune pe copii, indiferent de vârstă, în centrul preocupărilor sale. Am
realizat un program complex prin care am urmărit să implicăm toate
categoriile de vârstă, de la preşcolari până la elevii de liceu. Ţinând
cont de numărul mare de copii care au participat la manifestări şi de
atmosfera creată, putem spune că am reuşit să le facem o bucurie de
ziua lor” a declarat primarul Cugirului, Adrian Teban.
Primii aflaţi în atenţia organizatorilor au fost copiii
grădiniţelor din localitate care, la ora 10.00, au susţinut un spectacol
artistic pe scena Casei de Cultură. După acest moment, cei mici au descoperit o lume plină de aventură şi neprevăzut, prin intermediul piesei „Cartea Junglei” oferită de Teatrul de Stat din Turda. Pentru a da şi

mai multă culoare evenimentului, sub deviza „Lasă-ţi amprenta în
oraşul tău!”, organizatorii au pus la dispoziţia micuţilor panouri pe
care şi-au imprimat urma palmei cu diferite nuanţe. Aceste panouri
au avut darul de a întregi imaginea copilăriei reliefată de expoziţia
de desene organizată de Clubul Copiilor şi Elevilor, în foaierul Casei de Cultură.
Activităţile sportive au debutat la ora 13.00, pe bulevardul
Al. Sahia cu cuvântul de deschidere al primarului Adrian Teban.
După dansurile demonstrative oferite de Trupele Pro Dance Studio şi Panterele Negre, au fost deschise poligoanele sportive, în
cadrul cărora elevii şcolilor generale au luat parte la concursuri de
biciclete, role, şah, desene pe asfalt şi carturi. Concomitent, la Stadionul CSO Cugir s-au desfăşurat competiţii de tenis de câmp şi
cross. Totodată, sălile
de sport de la Colegiul Naţional “David
Prodan” şi Şcoala
Generală Nr. 3, precum şi terenurile
de fotbal de la “I.D.
Lăzărescu” şi alte
instituţii şcolare au
găzduit meciuri de
fotbal, de handbal şi
de baschet, disputate
între elevii de gimnaziu şi de liceu.
La ora 18.00 toţi
copiii din localitate au
participat la „Maratonul
Copilăriei”,
desfăşurat pe ruta
Bulevardul Al. Sahia
- Piaţeta Casei de Cultură. Această acţiune s-a dorit a fi una cu
caracter cultural-sportiv, motiv pentru care provocarea la mişcare a
fost însoţită de un îndemn la cultură - „Hai la teatru!!!”. Invitaţia a
fost una concretă, participanţii fiind aşteptaţi la Casa de Cultură cu
comedia „Mili – secretara detectiv”, interpretată de actorii Teatrului
de Stat din Turda. Manifestările s-au finalizat în jurul orei 20.00,
când tinerii prezenţi au scris mesaje pe panourile amplasate în faţa
Casei de Cultură, sub deviza „Lasă-ţi amprenta în oraşul tău!”.
Alături de copiii cugireni, la manifestări au luat parte, pe lângă
primarul Adrian Teban, viceprimarul Rodica Florea, consilierul
judeţean Nicuşor Mihai, precum şi alţi consilieri locali.
Casa de Cultură

VOX POPULI

Ce părere aveți despre ordinea, liniștea și siguranța orașului Cugir?
Radu Petruta
“Am avut de curând un caz intens mediatizat cu un grup de
tineri infractori, caz care a adus în discuție siguranța și ordinea
din Cugir. Eu zic că este loc de mai bine. Totodată, dacă vă
uitați și la parcul acesta (parcul din fața Primăriei) veți vedea
că foarte puține bănci sunt intacte. Seara vin tineri, care în loc
sa stea liniștiți la aer curat, produc numai stricăciuni. Ar trebui
ca cei care fac paza în oraș să iși facă datoria și să-i sanctioneze
aspru pe cei care sunt puși pe rele.”
Chifor Anton
“Eu zic că orașul Cugir este un oraș liniștit. Am fost în mai
multe orașe, atât din țara, cât și din străinătate, dar nici unul nu
mi s-a parut mai liniștit ca orașul Cugir, atât pe timp de zi, cât

și pe timp de noapte. Mai sunt probleme și la noi pentru
că “pădure fără uscături nu există”, însă, în general este
ordine și liniște.”
Ioana Cristina
“În ultimul timp vagabondajul a atins cote alarmante.
Au fost luate unele măsuri, însă din păcate destul de târziu. Din punctul meu de vedere ar trebui ca poliția să iși
facă mai mult datoria.”
Dragomir Mariana
Personal mă simt în siguranță în Cugir. Nu ar fi rău
dacă totuși s-ar intensifica controalele pe timp de noapte.
Spun acest lucru deoarece lucrez la spital și de multe ori
plec foarte tarziu.
Luminița BIRĂESC

Sfatul Specialistului:
Păduchii plantelor

Păduchii de plante sau afidele (numele le vine de la
grecescul aphis = păduche) sunt dăunători întâlniţi în
toate zonele de la munte până la şes, în câmp, grădini,
sere şi solarii, în apartamente, răsadniţe şi atacă multe
categoriile de plante, pomi fructiferi, legume, arbori şi
arbuşti, flori, plante de apartament.
Speciile de afide sunt numeroase şi de diferite culori:
verzi, negri, cenuşii, etc.. Sunt dăunători polifagi (folosesc hrană variată) şi cuprind forme aripate si nearipate.
Majoritatea specilor pot migra cu uşurinţă de la o plantă
la alta, sau de la o specie de plantă la altă specie. Perioada de atac pe parcursul anului este mare din aprilie
până toamna. Femelele sunt foarte prolifice, unele specii
putând avea 10-14 generaţii pe an. Afidele pot ataca
frunzele, florile şi lăstarii tineri, hrănindu-se cu seva plantelor atacate.
Plantele atacate de păduchi nu mai cresc, se
îngălbenesc şi chiar pot muri în funcţie de specia de
plantă. La multe specii de afide , pe frunze apar secreţii
translucide aderente la substrat, pe care secundar se
formează fumagina, care reduce capacitatea de asimilaţie
clorofiliană şi împiedică desfăşurarea în condiţii optime
a proceselor de evapotranspiraţie ale plantelor. Prezenţa
acestor secreţii bogate în zaharuri dedermină, de multe
ori, apariţia furnicilor şi a bolilor micotice.
Afidele sunt periculoase nu numai din cauza atacului
direct asupra plantelor dar si din cauza că sunt insecte
vectoare, trasmiţând boli virotice grave la plantele de
cultură, boli netratabile.
Oricine poate recunoaşte atacul acestor insecte
periculoase pentru plante. La atac puternic frunzele se
strâng în glomerule compacte iar combaterea lor devine
complicată.
Combatere. Având în vedere cele de mai sus înţelegem
că este foarte important să trecem cât mai repede la combaterea lor, imediat ce s-a observat apariţia primelor
colonii de afide în culturile agricole. Chiar dacă în faza
incipientă observăm prezenţa acestora doar la câteva
plante să nu credem că nu se vor înmulţi. Cu cât vom interveni mai repede
cu tratamente cu
atât vom reduce
efectele atacului.
Dintre produsele
care le putem folosi în lupta împotriva păduchilor de
plante enumerăm:
Confidor
Energy-0,13%, Mospilan-0,03%,
Actara-0,03%, Calypso-0,02%, etc.
Se recomandă folosirea alternativă
a produselor, în
felul acesta insectele nu pot
căpăta rezistenţă la
substanţele folosite
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