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Se impune schimbarea atitudinii faţă de educaţie
Ne-am propus să ne referim în acest număr la un domeniu care reprezintă unul din principalele „motoare” ale
dezvoltării economico-sociale: educaţia. De calitatea actului
educaţional nu depinde doar destinul nostru individual, ci şi
cel al comunităţii din care facem parte. Este unanim acceptată
ideea conform căreia progresul economic depinde în primul
rând de gradul de pregătire al capitalului uman. Din acest motiv, ceea ce se întâmplă în învăţământ ar trebui să ne privească
pe toţi, de la autorităţi, până la cadre didactice, elevi şi părinţi.
Rezultatele obţinute de elevi în actuala sesiune a bacalaureatului ne demonstrează că acest domeniu, alteori de excepţie, a
devenit un fel de “călcâi al lui Ahile “. Pe plan local, gradul de
promovabilitate a scăzut simţitor în raport cu anul trecut: de la
90% la 76% la Colegiul Naţional « David Prodan» şi de la 38%
la 20% în cazul Colegiului Tehnic „I.D. Lăzărescu”. Sunt cele
mai slabe rezultate înregistrate vreodată de cele două instituţii
de învăţământ din localitate.
Motivele care au dus la un astfel de deznodământ atât pe
plan local, cât şi naţional sunt multiple. Putem vorbi despre
subfinanţarea sistemului, politizarea lui, instabilitatea din domeniu, salarizarea slabă a cadrelor didactice, programa prea
încărcată, însă cel mai important aspect asupra căruia ne
oprim este atitudinea faţă de educaţie.
În primul rând autorităţile, atât cele naţionale cât şi cele
locale trebuie să se raporteze la acest domeniu cu responsabilitate, mult interes şi nu în cele din urmă, cu respect. În ceea
ce ne priveşte, administraţia locală a sprijinit întotdeauna
unităţile de învăţământ, a finanţat importante investiţii în
şcoli şi a acordat burse de merit elevilor cu rezultate remarca-

bile, însă învăţământul cugirean depinde de mersul întregului sistem. Aşa se face că, deşi suntem o localitate cu profil
industrial, actuala lege a educaţiei a desfiinţat şcolile profesionale, aspect care poate afecta pe termen lung dezvoltarea
economică a localităţii prin absenţa de pe piaţa muncii a
forţei de muncă calificată pe meserii. De aceea, afirmăm
că doar atunci când educaţia va fi privită la nivel naţional
ca un pilon al dezvoltării, vom avea o reformă coerentă şi
performantă în învăţământ, salarii decente şi cadre didactice interesate şi bine pregătite.
Trebuie să subliniem că, în ciuda gradului de salarizare,
la nivelul Cugirului avem profesori de excepţie a căror act
didactic este neîndoielnic valoros. Problema care se pune
este aceea a scăderii interesului pentru studiu manifestat de
elevi, aspect demonstrat de numărul mare de absenţe şi de
rezultatele şcolare. Din păcate, tinde să se înrădăcineze în
concepţia a tot mai multor tineri ideea că reuşita în viaţă
nu este generată de o educaţie solidă. Această mentalitate
greşită privind inutilitatea educaţiei determină o atitudine
de profund dezinteres pentru studiu. Este un pericol care trebuie combătut nu doar de profesori, ci şi de părinţi care, în
ciuda greutăţilor zilnice, trebuie să manifeste interes şi implicare în viaţa şcolară a propriilor copii.
La final revenim asupra ideii că se impune o schimbare
de atitudine faţă de educaţie la nivelul întregii societăţi. „Ai
carte, ai parte”, acest proverb-zicală trebuie să ne călăuzească
şi în continuare, aşa cum a făcut-o de-a lungul timpului.
			

Primarul dumneavoastră,
Ing. Adrian TEBAN

„Prietenii Cugirului” din Franţa
contribuie la dotarea Spitalului Orăşenesc Cugir
În perioada 19-23 iunie, oraşul Cugir a primit vizita unei delegaţii
a Asociaţiei franceze “ Les Amis de Cugir” din Nîmes, condusă de
preşedintele acesteia, doctorul Michele Goeury. Împreună cu alte două
personalităţi din domeniul medical, Sophie Tenot (Paris) şi Isabelle Tachot (Pau), reprezentanta asociaţiei franceze şi-a propus să continue
acţiunile umanitare derulate în Cugir de către predecesorii săi, dr. Jean
Ginestie şi fiica acestuia, dr. Michele Vidal Ginestie, ambii Cetăţeni de
Onoare ai Cugirului.
Timp de mai bine de 20 de ani,
“Les Amis de Cugir” împreună cu
asociaţia cugireană „Pro Europa - R.
G. Chardronnet” au contribuit la dotarea spitalului, au sprijinit elevii din
Cugir şi copiii instituţionalizaţi. Acesta
a fost scopul pentru care, în cele patru
zile, delegaţia franceză a fost prezentă
la Spitalul Orăşenesc Cugir, la Casa de
Tip Familial „Speranţa copiilor” şi la
Colegiul Naţional „David Prodan”. Pe
parcursul acestor vizite, reprezentantele franceze au fost însoţite de către
preşedinta asociaţiei cugireane „Pro
Europa - R. G. Chardronnet”, viceprimarul Rodica Florea şi de către dr.
Viorica Păun.
Suportul oferit instituţiei sanitare
s-a concretizat în achiziţionarea unei
aparaturi în valoare de aproximativ 6000 de euro. Au avut loc discuţii atât
cu managerul, ing. Cristian Simu, precum şi cu doctorii de specialitate din
spital: medicul chirurg Octavian Budiu, medicul diabetolog Marcela Rus
şi medicul endocrinolog Anca Pop care au prezentat necesităţile pe care le
are fiecare ramură din cadrul unităţii sanitare. După analiza priorităţilor,
delegaţia franceză a decis să achiziţioneze un electrocauter care va fi livrat
spitalului în maxim o lună de zile.

În ceea ce-i priveşte pe copiii instituţionalizaţi, ei au primit din
partea asociaţiei franceze îmbrăcăminte nouă, încălţăminte, alimente,
produse de igienă, precum şi produse electrocasnice.
Ultima oprire a prietenilor francezi a fost la Colegiul Naţional
„David Prodan”, unde, împreună cu directorul acestei instituţii Miron
Bur și cu președintele Asociației “Pro Europa -R.G. Chardonnet”, Viceprimarul Rodica Florea, s-au analizat cele 18 dosare depuse de elevi
în vederea acordării unor burse şcolare.
Scopul celor două asociaţii implicate în
proiect este acela de a susţine tinerii cu
rezultate foarte bune la învăţătură şi cu
situaţii materiale precare, dovedite prin
acte. Din cele 18 dosare analizate, au fost
selectate 14 pentru acordarea de burse
în viitorul an şcolar şi 12 dosare pentru
oferirea unor alocaţii care să le permită
elevilor să îşi achiziţioneze manuale şi
rechizite.
Cum era de aşteptat, în cele patru
zile, delegaţia franceză a fost invitată în
cadru oficial la Primăria Oraşului Cugir,
de către edilul şef, Adrian Teban. Întâlnirile au stat sub semnul aprecierilor
reciproce: Michele Goeury, care vine în
fiecare an la Cugir, a făcut aprecieri pozitive referitoare la lucrările de investiţii
derulate la spital, precum şi la imaginea
centrului localităţii. La rândul său, primarul Cugirului şi-a exprimat
respectul şi consideraţia faţă de activitatea umanitară derulată în Cugir, de mai bine de 20 de ani, de către asociaţia franceză împreună cu
asociaţia cugireană. La finalul întâlnirii, primarul Cugirului le-a adresat
prietenilor din Franţa invitaţia de a participa la sărbătoarea oraşului,
“Toamna Cugireană”.
		
Asociația „Pro Europa - R. G. Chardronnet”

Se distribuie gratuit

Portrete Cugirene
TEODOR ATANASIU

Ne
oprim
în acest numǎr
la prezentarea
portretului celui
care a ocupat,
pentru
prima
datǎ în istoria
cugireanǎ, fotoliul de Ministru al Ministerului Apǎrǎrii
Naţionale.
Nǎscut
la
Cugir, Teodor
Atanasiu a urmat
cursurile
Liceului Industrial nr.1 (actualmente Colegiul Naţional “ David Prodan”) şi apoi
cursurile Facultǎţii de Mecanicǎ - Secţia TCM din
Cluj-Napoca. Au urmat specializǎri CODEX la The
Open University Business School (1999) în domeniile
Managementului competitiv, Managementului financiar şi Managementului relaţiilor cu clienţii.
Din aria activitǎţii profesionale, desprindem o multitudine de funcţii de rǎspundere, care i-au adus lui
Teodor Atanasiu satisfacţii deosebite. Pentru început,
a fost director la Apa CTTA SA, Alba Iulia (19961997), membru CA al FPS (1997-2000) şi director al
UM Cugir (1997-2001), dupǎ care în perioada 20012004 a fost administrator la Palplast - Sibiu. A urcat pe
treptele afirmǎrii şi a devenit Preşedinte al Consiliului
Judeţean Alba în 2004, ministru al MApN în perioada
2004-2006 şi preşedinte AVAS în perioada 2006-2008.
Activitatea politicǎ reprezintǎ atât dorinţa de implicare în rezolvarea problemelor cetǎţenilor, cǎt şi participarea la actul decizional intrinsec, la nivel local şi
naţional. În acest sens, Teodor Atanasiu a intrat în Partidul Naţional Liberal în 1999, iar din 1993 pânǎ în present este Preşedintele Organizaţiei Judeţene PNL. În
calitate de politician, au urmat funcţii care au reprezentat dovada rodnicei activitǎţi desfǎşurate: membru în
Biroul Permanent Central al PNL (2001-2002), membru în Biroul Ansamblurilor Regiunilor Europene
(2004) şi membru în Comitetul Executiv PNL (2005).
În luna decembrie 2004, Teodor Atanasiu a fost
numit în funcţia de Ministru în Ministerul Apǎrǎrii
Naţionale. În aceastǎ calitate, în iunie 2006 a anunţat
cǎ va solicita Consiliului Suprem de Apǎrare a Ţǎrii
retragerea trupelor româneşti din Irak. CSAT a respins
aceastǎ propunere, iar Teodor Atanasiu a fost dat în
judecatǎ pentru abuz în serviciu. Deşi, dupǎ îndelungi
cercetǎri, Secţia Parchetelor Militare a emis o rezoluţie
de neîncepere a urmǎririi penale, Preşedintele Traian
Bǎsescu a refuzat sǎ-l repunǎ în funcţie şi, atunci, Teodor Atanasiu şi-a dat demisia.
Deputatul Teodor Atanasiu are nenumǎrate
interpelǎri în Camera Deputaţilor, pentru cǎ nu îi sunt
indiferente problemele românilor şi cautǎ soluţii pentru
rezolvarea lor.
Prezentarea de faţǎ ar putea fi proliferantǎ şi
fragmentarǎ, asemeni unei oglinzi sparte, dacǎ nu ar fi
completatǎ şi de trǎsǎturile omului Teodor Atanasiu. De
multe ori, apar însǎ bariere, care nu te lasǎ sǎ pǎtrunzi
în forul interior al unui bǎrbat, probabil pentru a nu interpreta anumite trǎsǎturi drept slǎbiciuni sau defecte.
Tenace, dârz, curajos şi, mai ales, responsabil în
tot ceea ce întreprinde, este, în acelaşi timp, un fin observator al realitǎţii, dar şi un bun psiholog în relaţiile
interumane.Teodor Atanasiu este, chiar dacǎ pare paradoxal, un om sensibil, atent, foarte ataşat de familie.
Este legat de locurile natale, unde revine foarte des şi
felul în care îşi rânduieşte viaţa se potriveşte cu ceea ce
spunea Abraham Lincoln ”cautǎ sǎ trǎieşti astfel, ca şi
cum ai avea de trǎit şi puţin şi mult.”
Rodica Cristina FLOREA, Viceprimar
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Ajutorul public judiciar în materie civilă
Potrivit calendarului de adoptare a actelor normative de transpunere a directivelor comunitare în vigoare,
România avea obligaţia transpunerii Directivei Consiliului Uniunii Europene 2003/8/CE privind îmbunătăţirea
accesului la justiţie. Deoarece costurile unei proceduri
judiciare nu trebuie să constituie o piedică în încercarea de a apela la justiţie pentru realizarea sau apărarea
unui drept, se justifică, în anumite situaţii şi condiţii,
susţinerea din partea statului, din resurse financiare publice.
În acest scop, prin O.U.G. nr.51/2008 privind ajutorul
public judiciar în materie civilă au fost stabilite formele,
condiţiile şi procedura de acordare a ajutorului. Astfel,
ajutorul public judiciar se poate
acorda în următoarele forme:
a)plata onorariului pentru asigurarea reprezentării,
asistenţei juridice şi, după caz,
a apărării, printr-un avocat
numit sau ales, pentru realizarea sau ocrotirea unui drept
ori interes legitim în justiţie
sau pentru prevenirea unui litigiu, denumită în continuare
asistenţă prin avocat;
b)plata
expertului,
traducătorului sau interpretului folosit în cursul procesului, cu încuviinţarea instanţei sau a autorităţii cu
atribuţii jurisdicţionale, dacă această plată incumbă,
potrivit legii, celui ce solicită ajutorul public judiciar;
c)plata onorariului executorului judecătoresc;
d)scutiri, reduceri, eşalonări sau amânări de la plata
taxelor judiciare prevăzute de lege, inclusiv a celor datorate în faza de executare silită.
Ajutorul public judiciar se poate acorda, separat sau
cumulat, în oricare dintre formele susmenţionate, fără a
putea depăşi, în total, în cursul unei perioade de un an,
suma maximă echivalentă cu 12 salarii minime brute pe
ţară la nivelul anului în care a fost formulată cererea de

acordare.
Cererea de acordare a ajutorului public judiciar se
adresează în scris instanţei competente pentru soluţionarea
cauzei în care se solicită ajutorul, fiind însoţită de acte
doveditoare care atestă că persoana respectivă este în
drept să beneficieze de acest sprijin (înscrisuri doveditoare ale veniturilor acestuia şi ale familiei sale, dovezi
cu privire la obligaţiile de întreţinere sau de plată, etc.).
În cazul ajutorului public judiciar solicitat pentru punerea
în executare a unei hotărâri, cererea este de competenţa
instanţei de executare. Cererea pentru acordarea ajutorului public judiciar este scutită de taxă de timbru.
În cazul pierderii procesului, cheltuielile de judecată
ale celeilalte părţi vor fi în sarcina sa, precum şi posibilitatea restituirii sumelor primite cu titlu
de ajutor public judiciar în cazul
cererii efectuate cu rea-credinţă.
Dacă instanţa constată că
cererea de ajutor public judiciar a fost făcută cu rea-credinţă,
prin ascunderea adevărului, va
obliga, prin încheiere, pe cel care
a beneficiat nejustificat de ajutor
public judiciar la restituirea cu
titlu de despăgubire a sumelor
de care a fost scutit, precum şi la o amendă în cuantum
de până la 5 ori suma pentru care a obţinut nejustificat
scutirea.
Considerăm prevederile acestei ordonanţe deosebit de
importante pentru acea categorie de cetăţeni care nu-şi
pot permite costurile pe care le implică un litigiu, mai ales
că există situaţii în care repararea actului administrativ
care îl lezează pe cetăţean în drepturile sale fundamentale
prevăzute de Constituţia României nu se poate finaliza pe
cale administrativă şi singura soluţie viabila de soluţionare
rămâne sesizarea instanţelor de judecată competente.
Jr. Otilia BĂLUŢIU,
Şef Serviciu Administraţie Publică

Centru de asistență medicală comunitară la Cugir
În curând, în oraşul Cugir îşi va deschide porţile un centru pilot de asistenţă medicală comunitară, unde îşi vor
desfăşura activitatea un asistent medical comunitar, un asistent social şi un mediator sanitar. Activitatea centrului va
fi complementară celei a spitalului şi a cabinetelor medicilor de familie, având ca scop identificarea şi acordarea de
sprijin medical atât categoriilor vulnerabile, şi ne referim la vârstnici, copii, persoane cu dizabilități, cât şi tuturor celor
care au nevoie de asistenţă medicală.
Centrul pilot de la Cugir face parte dintr-un proiect de promovare a incluziunii sociale prin dezvoltarea resurselor
umane şi instituţionale din domeniul asistenţei medicale comunitare. Proiectul aparţine Școlii Naţionale de Sănătate
Publică şi a fost demarat în 10 judeţe din regiunea Vest şi Centru, în intervalul octombrie 2010-mai 2011. În această
perioadă au fost organizate cursuri şi sesiuni de formare, la care Cugirul a luat parte cu 27 de persoane, asistenţi sociali
din cadrul SPAS şi asistenţi medicali de la Spitalul Orăşenesc Cugir. La ultima sesiune din 3-6 iunie, care a marcat
finalul proiectului, a participat şi viceprimarul Rodica Florea. “Întrucât primarul Adrian Teban este foarte deschis
formărilor profesionale şi implicărilor în proiecte cu finanţare Europeană, Şcoala Naţională de Sănătate Publică a ales
Cugirul ca locaţie de implementare a centrului pilot, alături de multe alte localităţi. În perioada imediat următoare
se va semna un acord de parteneriat, în baza cărui Primăria Cugir va participa la proiect prin asigurarea spaţiului
necesar desfăsurării activităţii. Avem convingerea că Centrul de asistenţă medicală comunitară işi va deschide porţile
cel târziu în această toamnă” a declarat Rodica Florea, viceprimarul Cugirului.
Mircea M. SIMU

Școala de vară și Festivalul Internațional de dialog
intercultural, DIVA DEVA Ediția a V-a, 22-24 iulie
În perioada 22-24 iulie Cugirul va găzdui o amplă manifestare culturală, ce va transforma oraşul de la poalele
Drăganei într-un centru cultural regional. Este vorba despre
Şcoala de Vară şi Festivalul Internaţional pentru Dialog Interculturtal- „Diva Deva”, care va reuni academicieni din
toate colţurile ţării, dar şi de peste hotare. Evenimentul, aflat
la a V-a ediţie, este găzduit pentru prima dată la Cugir, fiind
organizat de către Primăria Cugir, Casa de Cultură Cugir şi
Cercul “Europa Noastră” Cluj Napoca, în colaborare cu Institutul Italo-Român de Studii, Universitatea Babeş -Bolyai
Cluj Napoca, Asociaţia Profesorilor de Istorie din România
şi “Clio” - filiala Hunedoara.
Manifestarea va aborda “Influenţele austriece în spaţiul
cultural transilvănean”, temă pe care se vor axa sesiunile de
comunicări ştiinţifice ale academicienilor aşteptaţi la eveniment.
Aşadar vă invităm să luaţi parte la această acţiune care îşi
propune să impulsioneze dialogul intercultural.
Casa de Cultură Cugir

Curierul de Cugir
DE LA O LUNÃ...LA ALTA...
Impozitele şi taxele locale pe 2012 se
menţin la acelaşi nivel
În şedinţa Consiliului Local din data de 30 iunie au fost stabilite impozitele şi taxele locale pentru anul fiscal 2012. La propunerea primarului Adrian
Teban, aleşii locali au votat ca dările percepute cugirenilor să fie păstrate la
aceleaşi niveluri ca în acest an, fie că e vorba de clădiri, terenuri, mijloace de
transport, etc.
Persoanele fizice care îşi vor achita până la data de 31.03.2012 impozitul datorat pe întregul an, primesc o bonificaţie de 10 la sută la impozitul pe
clădiri, terenuri şi mijloace de transport

Documentaţie pentru reabilitarea
bazei sportive din Vinerea

Consiliul Local Cugir a aprobat documentaţia în fază de studiu de fezabilitate “Reabilitare bază sportivă Vinerea Cugir”. Prin proiect se propune reabilitare clădirii vestiarelor, aflată în stadiu avansat de degradare, mansardare
a acesteia, racordarea ei la reţelele de utilităţi, apă şi energie electrică, precum
şi amenajarea a două tribune cu o capacitate de 100 locuri, pe structură din
lemn. Totodată, sunt prevăzute împrejmuirea bazei cu gard în structură din
lemn, dar şi balastarea drumului de acces din strada Culturii.
Deocamdată va fi viabilizat terenul, urmând ca o decizie cu privire la demararea lucrărilor de reabilitare să fie luată în momentul în care bugetul local
permite acest lucru.

Cei ce nu îşi plătesc amenzile
vor executa muncă în folosul comunităţii.
Este hotărârea luată de Consiliul Local Cugir ca urmare a faptului că
administraţia locală are de recuperat peste 4000 lei din amenzi aplicate
pentru comiterea unor infracţiuni privind încălcarea regulilor de circulaţie,
a normelor de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice etc. Întrucât
contravenienţii nu-şi pot plăti amenzile cu care au fost sancţionaţi, primăria
locală a stabilit un program în cadrul căruia amenzile vor fi transformate în
muncă în folosul comunităţii. Astfel, rău platnicii certaţi cu legea vor contribui la întreţinerea parcurilor, a zonelor verzi, a drumurilor de interes local, a străzilor de pe raza administrativ teritorială a localităţii, la întreţinerea
căilor publice, la igienizarea cursurilor de apă, precum şi la diferite activităţi
în interesul unităţilor de învăţământ şi a spitalului.

Poliţia Locală Cugir,
vă informează :
În perioada 01 – 30 iunie 2011, Poliţia
Locală Cugir a desfăşurat activităţi ce
au avut ca obiectiv principal depistarea
autovehiculelor staţionate ilegal pe trotuar şi pe spaţiile verzi şi sancţionarea
conducătorilor auto, supravegherea zonelor pentru identificarea şi sancţionarea
persoanelor care depozitează gunoaie sau
materiale de construcţii în locuri nepermise, asigurarea ordinii şi liniştii publice
pe raza oraşului Cugir şi a localităţii Vinerea.
De asemenea, s-a verificat modul în care se desfăşoară activitatea
de comerţ, fiind sancţionate persoanele care desfăşoară activităţi fără
autorizaţie de funcţionare sau cu autorizaţie neavizată pe anul în curs.
În perioada supusă analizei, poliţiştii locali au aplicat un număr de 21
de sancţiuni cu amendă în valoare totală de 5.540 lei.
Cea mai mare valoare a amenzilor înregistrate a fost pentru activităţi
din domeniul protecţia mediului, control activitate comercială şi disciplina
în construcţii, fiind aplicate 6 sancţiuni cu amendă în valoare de 3.670 lei
pentru încălcarea OUG 195/2005, a Legii 50/1991, şi a HCL 45 şi 79/2011.
Totodată, 3 societăţi comerciale din Cugir au fost avertizate să intre în legalitate deoarece îşi desfăşurau activitatea fără autorizaţie sau cu autorizaţia
de funcţionare neavizată de către autorităţile publice locale.
Una dintre problemele constante cu care se confruntă Serviciul Poliţia
Locală Cugir este cea a parcărilor neregulamentare şi a circulaţiei cu autovehiculele în zone interzise sau închise circulaţiei, dovada stă şi numărul
mare de amenzi aplicate în această perioadă – 15, în valoare de 1.870 lei.
Conducătorii auto trebuie să înţeleagă faptul că circulaţia cu autovehiculele
pe zone verzi, alei pietonale, căi de acces pentru persoane cu dizabilităţi,
trotuare, în parcuri sau zone închise circulaţiei precum şi oprirea sau
staţionarea autoturismelor în alte zone decât cele special amenajate constituie contravenţie şi se sancţionează potrivit HCL nr. 79/2011 cu amendă de
la 200-400 lei pentru persoane fizice şi de la 400-700 lei pentru persoane
juridice.
În ceea ce priveşte menţinerea unui climat de ordine şi linişte
corespunzător, au fost legitimate 12 persoane, una dintre acestea primind
avertisment pentru tulburarea liniştii publice.
Jr. Florin ARION,
Șef Seviciu Poliția Locală
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În plină vacanţă, la Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 3
a continuat procesul educaţional
În perioada 4-15 iulie, la localul vechi al Şcolii cu cls. I-VIII
Nr. 3 din Cugir procesul educaţional a continuat. Aproximativ
100 de copii din clasele primare şi gimnaziale au avut acces zilnic
la diferite activităţi interesante, în cadrul Atelierelor de vară. Este
vorba despre un proiect iniţiat de Asociaţia Nonguvernamentală
Ovidiu Rom care a putut fi pus în practică prin implicarea
voluntară a cadrelor didactice: Dorina Brînduşe,
Dorin Brînduşe, Paraschiv
Lucreţia, Lupu Fleşeriu Lavinia, Iovănescu Sofia, Tecşa
Anda, Crişan Elena, Hada
Elisabeta, Presecan Sabina,
Stanciu Ileana, Cîmpean
Cristina.
Tema activităţilor derulate în cadrul celor două
săptămâni de ateliere de vară
a fost „Pământul”, un subiect
extrem de vast care permite
stimularea curiozităţii copiilor, precum şi valorificarea
imaginaţiei şi a spiritului lor
creator. Deşi copiilor le-au fost prezentate numeroase informaţii,
activităţile atelierelor de vară s-au diferențiat de cele din timpul anului şcolar, atât ca şi conţinut, cât şi ca formă. Folosind
ca metodă de bază jocul didactic beneficiarii alelierelor de vară,
elevii, au fost antrenaţi să descopere tainele „Planetei albastre”
astfel că se poate spune că timp de 10 zile şcolarii „s-au jucatînvăţând” şi „au învăţat- jucându-se”. Spre exemplu, micuţii din
clasa I au învăţat care sunt cele nouă planete care gravitează în
jurul Soarelui şi ce înseamnă sistemul solar, având posibilitatea
ca la o activitate practică să realizeze sistemul solar folosindu-se

de diferite materiale din natură. Nici noţiuni precum ecuator, canion, piramide, evaporare, circuitul apei, poluare, ecologie nu le mai
sunt străine copiilor de clasa I. Învăţând să utilizeze dicţionarul explicativ al limbii române au reuşit prin efort propriu să completeze
„ dicţionarul de termeni” expus pe toată perioada activităţilor
în sala de clasă. Pentru alte teme ca „ Minuni ale planetei” sau „
Minuni ale naturii” de un real folos
le-au fost atât cadrelor didactice
cât şi elevilor „ prietenul copiilorcalculatorul”.
Totodată cadrele didactice implicate în proiect şi-au fixat ca scop
formarea şi promovarea la elevi a
unei conduite ecologice, astfel elevii au participat la acţiuni de ecologizare în diferite zone ale oraşului
şi împrejurimi, activităţi din care
nu au lipsit buna dispoziţie şi
distracţia.
Derularea
proiectului
a
reprezentat o provocare atât pentru copii, cât şi pentru cadrele didactice implicate. Deşi o noutate
pentru Şcoala cu cls. I-VIII Nr. 3 din Cugir, Atelierele de vară s-au
bucurat de un real succes în rândul copiilor, prezenţi în număr
mare, dar şi în rândul părinţilor care au participat la organizarea şi
desfăşurarea unor activităţi.
Proiectul s-a finaliza vineri, 15 iulie, cu un mini-carnaval al
planetelor, ocazie cu care cei aproximativ 100 de elevi şi-au luat
rămas bun de la Atelierele de vară , în prezenţa părinţilor şi a altor
invitaţi.
Echipa de proiect
Şcoala cu cls. I-VIII Nr. 3 Cugir

Poliția Orașului Cugir, vă aduce la cunoștință
În perioada 01.06.2011-30.06.2011, lucrătorii poliţiei oraşului Cugir au aplicat un număr de 81 sancţiuni contravenţionale în
valoare totală de 8780 lei.
În data de 20.06.2011 patrula de siguranţă publică aflată în exercitarea atribuţiilor de serviciu la schimbul II, a oprit pentru control în trafic autoturismul marca Citroen Xsara condus de numitul B.D. de 45 ani din Cugir.
Întrucât conducătorul auto emana miros de alcool, a fost testat cu aparatul etilotest marca Drager, iar acesta a indicat o valoare de
0,89 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care numitul B.D. a fost condus la Spitalul oraşenesc Cugir unde i-au fost recoltate probe biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei. Făptuitorul este cercetat în continuare pentru comiterea infracţiunii
de ,,conducere de către o persoană a unui autovehicul având în sânge o îmbibaţie alcoolică peste limită legală’’, faptă prevăzută şi
pedepsită de art.87 alin.1 din OUG 195/2002 republicată.
În data de 26.06.2011 numitul C.I. din Cugir a sesizat Poliţia oraşului despre faptul că persoane necunoscute i-au sustras din
autoturismul proprietate personală un radiocasetofon, acumulatorul auto, roata de rezervă, bunuri în valoare totală de 500 lei.
Lucrătorii formaţiunii de investigaţii criminale în urma activitaţilor specifice desfăşurate, au identificat autorul furtului în persoana numitului A.I. din Cugir. Bunurile au fost recuperate şi predate parţii vătămate, făptuitorul fiind cercetat penal pentru comiterea
infracţiunii de furt.
Menţionăm faptul că în cauza privind tentativa de omor asupra părţii vătămate M.I., comisă de către grupul de infractori din
oraşul nostru, instanţa de judecată a prelungit mandatele de arestare pentru înca 30 zile pentru toţi cei 27 de inculpaţi. De către
poliţiştii subunităţii noastre se desfăşoară în continuare activităţi de cercetare împotriva acestora pentru documentarea faptelor comise.
Poliția Orașului Cugir
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NAŞTERI ÎNREGISTRATE:
CUNŢAN ORGA EVOLET (ACT TRANSCRIS, născută în
localitatea GETAFE – SPANIA);
DANCEA
ADRIANA
ANTONIA;
FLOREA REBECCA
ANNA (ACT TRANSCRIS, născută
în localitatea OSIMO – ITALIA);
LAKATOŞ
DANIELA
CLAUDIA;
QUINTANA PĂCURAR
DANIEL (ACT TRANSCRIS,
născut în localitatea ALCALA DE
HENARES – SPANIA). 		
CĂSĂTORII
INREGISTRATE:
RÎNJA LARION şi TODOSIU GRAŢIANA ALINA;
TOMOŞ MARIUS ADRIAN şi STOICESCU IOANA;
LEŞNICAN
RADU
NICOLAE şi OLTEAN MARIA;
CÎNDEA
IOAN
şi
SUNZUIANĂ NARCISA VIOLETA;
LĂCĂTUŞ VASILE COSMIN şi OTVOS PARASCHIVA DIANA;
CORJAN
COSMIN
CĂTĂLIN şi HENEGAR MANUELA CRISTINA;
CORNEA
CRISTIAN
GHEORGHE şi RADU DIANA
NICOLETA;
CONSTANTIN FLORIN
GHEORGHE şi IANC LOREDANA
IOANA;
GOANGĂ
FLORIN
GHEORGHE şi TOMA MARIA
CORINA;
MITEA
MARIUS
CĂTĂLIN şi MORAR ANCA PET-

RONELA;
BĂTRÎNA DOREL şi
ROŞIORU AURELIA;
QUINTANA BRIEGA
JOSE LUIS şi PĂCURAR SIMONA ELENA(ACT TRANSCRIS,
căsătorie încheiată în localitatea
ALCALA DE HENARES – SPANIA).
DECESE ÎNREGISTRATE:
BÂLDEA IOAN, cu ultimul domiciliu în oraşul Cugir,
str.Viilor nr.5;
DAVID ANA, cu ultimul domiciliu în oraşul Cugir,
str.1 Iunie nr.20;
TODERESC NICOLAE,
cu ultimul domiciliu în oraşul Cugir-sat Bucuru nr.11;
MARTINESCU
ANGHEL, cu ultimul domiciliu în
oraşul Cugir, str.Rozelor nr.17;
BELEAN
LILIANA
MIMI, cu ultimul domiciliu în
oraşul Cugir, str.Rozelor nr.19;
ROGOZAN
VIRGIL
AXENTE, cu ultimul domiciliu în
oraşul Cugir, str.Doinei nr.12;
BOTA ANA, cu ultimul
domiciliu în oraşul Cugir, str.Rozelor nr.12;
HENEGAR NICOLAE,
cu ultimul domiciliu în oraşul Cugir, str.21 Decembrie 1989 nr.66;
PÎRVAN NICOLAE, cu
ultimul domiciliu în oraşul Cugir,
localitatea componentă Vinerea,
str.Morilor nr.86;
JURCA ROZALIA, cu
ultimul domiciliu în oraşul Cugir,
str.Doinei nr.12;
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.

Ciutrilă Cristian-Ioan

Să ne cunoaștem Orașul!

Teritoriul administrativ al orasului Cugir cuprinde 34.577
hectare sau 345,77 kmp (printre cele mai mari teritorii aparținând
unei localități din România). Orașul Cugir este încadrat în gradul
III (după mărimea teritoriului, numărul locuitorilor și devoltarea
economică).
Numărul locuitorilor la data de 01.01.2011 era de peste 28.000
locuitori. Orașul cuprinde 140 de străzi (111 în localitatea Cugir,
23 la Vinerea și câte una la satele componente: Bocșitura, Bucuru,
Călene, Fețeni, Goasele și Mugești), din care asfaltate 46, pavate
39 și de pământ 26. Lungimea totală a străzilor este de 75 km
(desigur numai în intravilan).
Rețelele de apă, gaz metan, electricitate, telefonie și televiziune deservesc cea mai mare parte a locuințelor, cu unele excepții
: apa curentă și gazul metan lipsește la satele de munte. Canalizarea lipsește în cartierul Cindeni, parțial Râul Mic, Vinerea și satele
de munte.
Apa potabilă captată și tratată la Uzina de Apă de pe Râul
Mare ajunge la Cugir, inclusiv în localitatea Vinerea și comuna
Șibot, prin cădere. Capacitatea de stocare a apei potabile, în
bazine speciale este de 19.000 mc (capacitatea bazinelor situate în
3 stații, este următoarea : Cetate 2x500 mc + 2x1000 mc, Scăunel
2x2500 mc și Vii – unul cu 5000 mc și unul cu 6000 mc). Sistemul
de încălzire în toate cele 9559 locuințe este individual (case cu
gospodării – 3000 și 6559 apartamente de bloc), combustibilul fiind gazul metan, curentul electric, lemnul sau carbunele. Spitalul,
școlile și grădinițele, toate dispun de centrale termice pe bază de
gaz metan pentru fiecare clădire.
Spitalul orășenesc Cugir cuprinde 21 de medici, 60 de asistenți
activitatea desfășurându-se pe 2 secții și 12 compartimente. În
Cugir există 8 farmacii, 9 cabinete medicale de specialitate și 9
cabinete pentru medicii de familie.
În Cugir își desfășoară activitatea, cu reprezentanți în Consiliul Local cinci partide politice : PDL (5), PNL (8), PSD (5) și PC
(1). Există și au activitate politică partidele PRM, PNTCD, PARTIDA ROMILOR –PRO EUROPA..

Uzina Mecanică cuprinde 1030 salariați și 651 la Fabrica de
Arme. Calibrul armamentului fabricat la UMC și FAC este de la
5,56 la 14,5 mm.
Procentul de promovabilitate la examenul de bacalaureat din
iunie 2011, pe țară 45,72 %, pe județul Alba 39,79 %, la Colegiul
Național “David Prodan” 76.15 %, iar la Colegiul Tehnic “I.D.
Lăzărescu” 19.25%.
Castelul de apă, din zona Scăunel, str. Colinei, respectiv dealul
Chiciora a fost construit în perioada 1905-1911. Diferența de nivel
de la castel la UMC II este de 60 de metri, echivalent cu 6 atm,
castelul aflându-se la altitudinea de 434 m.
Roțile dințate (pentru angrenaje mecanice) realizate la Cugir (unul dintre cei mai importanți producători de profil din
România) pot avea modulul de la 0.5 la 16 mm, iar diametrul de
la 10 la 1500 mm.
Mormântul princiar dacic, descoperit pe dealul Cetate “Singidava” este unic în România. În orașul Cugir numai Consiliul Local deține mașini de stins incendii și echipă de intervenții. Orașul
dispune de 3 blocuri ANL, respectiv câte unul în Str. 21 Decembrie, Str. Narciselor și Str. Victoriei. Asociația 21 Decembrie 1989,
luptători, răniți și urmași ai eroilor martiri cuprinde 63 de răniți
și 24 luptători cu merite deosebite.
Suprafața forestieră aflată pe teritoriul administrativ al
orașului Cugir este de 24000 ha (240 kmp), este administrată prin
Ocolul Silvic Cugir (16500 ha – fondul forestier de stat) și Ocolul
Silvic Sâpcea (administreaza 7044 ha fond forestier aparținând
Consiliului Local 4854 ha, Composesoratul Graniceresc 1122 ha,
Asociația Vinereana 955 ha, persoane fizice 114 ha).
Pășunile consiliului local în suprafață de 1450 ha sunt administrate de Asociația Crescătorilor de Animale Cugir.
Numărul mediu zilnic al călătorilor pe CFR, ruta Cugir-Șibot
este de 160.
Ing. Aurel VOICU, Consilier local

Consilier Local PSD
Locul şi data naşterii: Cugir, jud. Alba, 29 august 1974
Stare civilă: căsătorit
Studii:
2006 – Atestat profesional în domeniul Achiziţiilor Publice
1997 - licenţiat al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii
“Lucian Blaga” Sibiu
1993 – 1997 – Facultatea de Drept – Timişoara
1988 – 1992 - Liceul Industrial nr. 2 Cugir – Secţia Electrotehnică
Activitate profesională:
2008 – prezent – Consilier Local în Consiliul Local Cugir
2008- 2011 – SC APA CTTA SA ALBA, Alba Iulia str. V. Goldiş
nr. 3 - Şef Birou Juridic - consultanţă juridică în domeniul serviciilor
publice de gospodărie comunală.
2005 – 2008 – SC APA CTTA - FILIALA CUGIR SRL, Cugir str.
Victoriei nr. 14 -consilier juridic - consultanţă juridică în domeniul
serviciilor publice de gospodărie comunală.
2004 – 2008 – SC LEX EXPERT SRL, Cugir str. Rîul Mic nr. 17, sc.
A, ap. 8 - consilier juridic – consultanţă juridică în toate domeniile
dreptului pentru societăţi comerciale şi alte persoane juridice.
2000 – 2005 – SC CUGIREANA SA,Cugir str. Victoriei nr. 14
-consilier juridic - consultanţă juridică în domeniul serviciilor
publice de gospodărie comunală.
1998 – 2000 – SC TÂMPLĂRIA ARIEŞUL SRL, Cugir str. Rîul Mic
nr. 98 A - consilier juridic - consultanţă juridică
Activitate politică
-membru PSD din anul 2004
-consilier local din 2008-până în prezent

Ioana PAȘTIU, Secretar

Curierul de Cugir

4

Delegație cugireană la Wasserburg
În baza relaţiilor de înfrăţire dintre Cugir şi Wasserburg,
conducerea oraşului de la poalele Drăganei a primit invitaţia
de a participa la un eveniment cultural în localitatea germană.
Astfel, la sfârşitul lunii iunie, primarul Cugirului, Adrian Teban,
împreună cu o delegaţie din care a făcut parte şi Ansamblul
„Câmpul Pâinii” din Vinerea, au luat parte la acţiunile organizate pentru marcarea a 100 de ani de la înfiinţarea celei mai
importante asociaţii de tradiţie
din Wasserburg - „Trachtenverein
Almrausch”. În cadrul programului artistic ce a avut loc în zilele de
25 şi 26 iunie, la care au participat aproximativ 40 de ansambluri
folclorice din Landul Bavaria, un
punct de atracţie l-au reprezentat jocurile şi cântecele populare
româneşti, interpretate de “Câmpul Pâinii” din Vinerea.
Participarea Cugirului la acest
eveniment a venit ca urmare a
colaborărilor culturale stabilite încă din perioada anterioară
înfrăţirii celor două oraşe, în anul 2006. Trebuie spus că
reprezentanţii localităţii Wasserburg au fost o prezenţă
constantă atât la festivalul „Toamna Cugireană”, cât şi la „Festivalul Internaţional de Folclor” de acum doi ani. Totodată, a
existat o bună colaborare administrativă între cele două oraşe,
concretizată prin schimburi de experienţă, de funcţionari şi
prin donaţii oferite primăriei Cugir de conducerea Wasser-

burg-ului, din care amintim maşina de pompieri primită în
2009.
Evenimentul cultural a fost un bun prilej pentru edilul Cugirului, Adrian Teban de a propune iniţierea unei
colaborări şi în domeniul sănătăţii. În acest context, delegaţia
primăriei a vizitat spitalul din localitatea germană, unde au
avut loc mai multe discuţii cu directorul instituţiei în vederea
stabilirii unor schimburi de
experienţă între medicii din
Cugir şi cei din Wasserburg.
Conducerea unităţii medicale
şi-a afirmat intenţia de a contribui la dotarea spitalului din
Cugir cu echipamente medicale neutilizate, care se află în
stare perfectă de funcţionare.
Vizita delegaţiei cugirene
la Wasserburg s-a finalizat cu
invitaţia pe care edilul şef al
Cugirului a adresat-o primarului Michael Kolbl de a participa la Festivalul de Folclor
de anul acesta. Totodată, au fost puse la punct ultimele detalii ale meciului amical de fotbal dintre echipele celor două
localităţi, meci ce a avut loc sâmbătă, 9 iulie, pe stadionul
CSO Cugir.
Silviu OPRIȘIU

După jumătate de secol de uitare,
Turnul de Apă este restaurat
A început reabilitarea şi restaurarea uneia dintre cele mai vechi construcţii din oraşul Cugir – Castelul de Apă, cunoscut sub numele de Turnul de Apă de pe Scăunel. Administraţia locală a demarat acest proiect în luna iunie, în baza unei
hotărâri de Consiliu Local adoptată în 2009. Potrivit proiectului tehnic aprobat, în acest moment se lucrează la reabilitarea
acoperişului, la refacerea finisajelor exterioare, la împrejmuirea obiectivului şi la iluminarea sa. Lucrările vor fi finalizate în
această vară, iar valoarea lor totală este de aproximativ 95.000 lei.
Abandonat acum aproximativ jumătate de secol, Turnul de Apă s-a dovedit o construcţie arhitectonică extrem de solidă,
pe care administraţia locală intenţionează să o pună în valoare. “Credem că este important să valorificăm istoria locurilor
în care trăim şi totodată, să ştim să o exploatăm. Turnul de Apă poate deveni o emblemă a localităţii noastre şi un punct de
atracţie turistică, nu doar datorită vechimii sale de peste 100 de ani, ci mai ales pentru că este o mărturie vie a activităţilor
industriale existente de foarte mulţi ani în această zonă.” a precizat iniţiatoarea proiectului, viceprimarul Cugirului, Rodica
Florea.
Din datele deţinute reiese că întreg complexul format din Turnul de Apă, Tăul lui Nila şi conductele cunoscute sub numele
de Wasserleiner, au fost construite între anii 1903-1912, într-o perioadă în
care la Cugir erau cehi, austrieci, maghiari şi italieni. Se pare că aceştia, alături
de oamenii locurilor, au contribuit la ridicarea obiectivului, cu scopul de a
asigura sursa de energie electrică necesară activităţii Fabricii de Fier.
Astfel, la începutul secolului al XIX-lea, cugirenii beneficiau deja de curent
electric. Sarcina Turnului a fost aceea de a regulariza apa adusă prin canalul
Wasserleiner (drumul de apă), de la barajul ridicat în faţa apelor Râului Mic,
pe care cugirenii mai vârstnici îl cunosc ca Tăul lui Nila, iar cei mai tineri îl
ştiu ca Barajul de la Rândunica. Acest turn de 25 m înălţime, proporţionat
printr-o cădere de la 60 m, "furniza" apa care punea în mişcare paletele turbinei ce asigura curentul electric necesar Fabricii de Fier, precum şi comunei
Cugir. Tot din bazinele turnului pleca şi apa necesară cişmelelor, aşezate la
intersecţiile străzilor principale.
De-a lungul anilor, industria localităţii a depins de funcţionarea acestei
construcţii, care a fost lăsată în paragină în ultimii 50 de ani. Cu puţin noroc,
Turnul de Apă va deveni din nou util comunităţii locale, însă nu contribuind
la producerea curentului electric, ci la creşterea atractivităţii turistice a zonei.
După amenajarea căilor de acces, pajiştea de pe Chiciura, unde se înaltă semeţ
Turnul de Apă, va putea găzdui diferite spectacole câmpeneşti şi concursuri
sportive. Totodată, potrivit viceprimarului oraşului Cugir, vor fi făcute demersuri pentru înscrierea întregului complex format din Turnul de Apă, Tăul
lui Nila şi Wasserleiner pe lista monumentelor istorice de patrimoniu, alături
de Şcoala cu cls. I-VIII “Iosif Pervain” de pe str. Principală, (localul primei şcoli de reuniune grănicerească), şi de Biserica
Romano-Catolică de pe Scăunel.
Luminița BIRĂESC

VOX POPULI

Cui aparține vina pentru rezultatele
de la bacalaureat de anul acesta?

Simina Emilia
“Copii nu sunt preocupaţi de şcoală, nu învaţă şi chiulesc
de la cursuri. Într-un fel ceea ce s-a întâmplat are şi un efect
pozitiv întrucât cei care au învăţat au şanse să intre la facultate.
Până acum nu conta nivelul cunoștințelor, era suficient să ai
bani.”

Ţâlnar Melindia
„Din punctul meu de vedere, putem vorbi de o vină comună.
Din păcate pentru tânăra generaţie studiul nu mai reprezintă o
prioritate. Există un dezinteres total pentru învăţătură ceea ce
a dus la rezultatele de acum de la bacalaureat. Totodată este şi

vina unor profesori, întrucât se observă că elevii care au
avut norocul să studieze cu dascăli care se implică şi au
aptitudini pentru meseria pe care o fac, au reuşit să obţină
rezultate bune şi în trecut şi acum.”
Paştiu Maria Cristina
“Există o stare de pasivitate atât în rândul tinerilor, cât
şi în rândul părinţilor. Probabil că dezinteresul elevilor
este determinat şi de lipsa de perspectivă, întrucât la finalizarea liceului sau unei facultăţi foarte puţini pot spera
să îşi găsească o slujbă în domeniul în care s-au pregătit.”
			
			
Luminița BIRĂESC

Sfatul Specialistului:
Pătarea unghiulară a
castraveţilor
În toate grădinile gospodinele au grijă să nu le lipsească din
structura de legume pe care le cultivă,castraveţii. Şi nu-i de mirare
deoarece aceste legume sunt pe cât de gustoase pe atât de utile organismului uman. Castravetele este alcătuit în proporţie de 96,5%
din apă, nu conţine nici un fel de grăsimi şi doar o cantitate infimă
de substanţe proteice. În schimb, conţine o cantitate impresionantă
de potasiu, fier, siliciu asimilabil, magneziu şi fosfor, care în cea mai
mare parte sunt depozitate în coaja legumei. Deasemenea castravetele este bogat în vitamina C, vitamina A şi vitamine din complexul
B, în enzime care intervin în procesul digestiei şi al metabolismului,
a compuşilor sulfuroşi.
În lumina acestor date, este clar că trebuie să acordăm o
importanţă mare acestei culturi ocrotind-o de atacul bolilor şi
dăunătorilor. În acest articol vom discuta de una dintre bolile foarte
frecvente care atacă castravetele şi anume pătarea unghiulară ( Pseudomonas syringae ). Este o boală uşor de determinat după aspectul
ciuruit al frunzelor.
Simptome boala apare pe toate organele plantelor şi în toate fazele de vegetaţie. Pe cotiledoane apar pete mici, brune, circulare sau
neregulate, cu suprafaţa umedă. Pe frunze petele sunt asemănătoare
ca aspect, dar au formă colţuroasă (unghiulară, de unde şi numele).
Dacă atacul este puternic, aşa cum se manifestă în acest an, frunzele
sunt invadate de pete, în dreptul cărora ţesuturile se brunifică, se
desprind de limb, frunzele căpătînd un aspect ciuruit.
Combatere. Boala poate fi ţinută sub control prin tratamente
cu unul dintre fungicide: VERITA-0.25%, BRAVO-0,2%, CHAMPION-0.3%, DITHANE-0,2%, ANTRACOL-0,2%. Când planta a
început să fructifice, se vor recolta mai întâi castraveţi, după care se
execută tratamentul. De menţionat că aceste substanţe sunt eficiente
şi împotriva manei castraveţilor, o altă boală periculoasă a castrav
eţilor.
Gheorghe SPĂTĂCEAN

Meci amical
CSO – TSV 1880 Wasserburg

Sâmbătă, 9 iulie, CSO Cugir a întâlnit echipa de fotbal TSV
1880 Wasserbur, într-un meci amical organizat de Primăria Cugir
şi Clubul Sportiv Orăşenesc Cugir. Partida s-a desfăşurat sub privirile a 500 de spectatori şi a delegaţiilor oficiale ale celor două oraşe
înfrăţite, conduse de primarul Cugirului Adrian Teban şi primarul
Wasserburgului, Michael Kölblz. La capătul unui meci antrenant,
cu multe goluri şi faze la poartă, cugirenii au câştigat duelul cu
nemţii cu scorul de 8-3. Amicalul a fost un fel de retur al partidei
ce a avut loc în luna august a anului trecut în oraşul Wasserburg,
când a început colaborarea dintre cluburile sportive ale celor două
localităţi. Atunci s-a convenit ca în pauzele competiţionale din timpul verii să fie organizate meciuri de pregătire între CSO şi TSV
1880 Wasserburg
La partida jucată în Cugir, echipa din Wasserburg la care
evoluează 5 jucători de origine germană, 5 turci şi un albanez a
aliniat următorul 11: Atmaca, Berisa, Huber, Hefcioglu, Scholz,
Schamberger, Tanrivermis, Türker, Vorat, Valbi, Michael. CSO i-a
trimis în teren pe Jurj, Goronea L., Grozav, Ceapăn, Goronea G.,
Şuvaina, Haidinăr, Şuteu, Mihu, Dan, Iovănescu. A arbitrat excelent
Constantin Gutunoiu.
Pentru CSO Cugir amicalul cu prietenii din Germania a dat
startul pregătirilor pentru noul sezon competiţional în urma căruia
echipa cugireană îşi propune să promoveze în Liga a III-a.
CSO CUGIR

