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Spitalul Orăşenesc Cugir,
o instituţie de care avem nevoie fiecare dintre noi

În încercarea noastră de a găsi susţinere pentru unitatea medicală în
rândul întregii comunităţi locale, am făcut apel la conducerea Star Transmission Cugir cu care administraţia locală a stabilit o colaborare bună
de-a lungul timpului. Am descoperit multă deschidere din partea directorului Bernd Krottmayer, care s-a arătat interesat de implicarea STC în
proiecte sociale la nivelul localităţii. Astfel, în data de 9 septembrie am
semnat un acord de parteneriat în baza căruia STC va sponsoriza Spitalul
Orăşenesc Cugir cu 15 mii euro. Suma va fi folosită pentru dotarea blocului operator cu un aparat de anestezie, urmând ca până la sfârşitul anului
primăria să aloce bani din bugetul local pentru reabilitarea şi modernizarea
sălii de operaţie. Totodată, intenţionăm
ca în viitorul apropiat să achiziţionăm
o masă de operaţie astfel încât locutorii
din Cugir să aibă acces la servicii medicale decente.
Sponsorizarea acordată de Star
Transmission Cugir vine la puţin timp
după o alta, în valoare de 6 mii euro,
făcută de asociaţia Prietenii Cugirului
din Nimes-Franţa. În baza relaţiilor
de prietenie stabilite şi menţinute de
asociaţia cugireană „Pro Europa - R.
G. Chardronnet” condusă de viceprimarul Rodica Florea, prietenii francezi
au achiziţionat un electrocauter care deserveşte secţiile de chirurgie, ginecologie şi dermatologie. Sprijinul pe care l-am primit din partea acestor doi
parteneri străini este un exemplu pentru întreaga comunitate locală, cea
care beneficiază în fapt de serviciile medicale oferite de spital.
Primăria face eforturi pentru a compensa toţi anii în care nu s-a investit
în această instituţie. Anul acesta am alocat spitalului suma de 262.000 roni
(2 miliarde 6 sute douăzeci de mii lei vechi). Până în momentul de faţă am
reuşit să reparăm acoperişul clădirii care găzduieşte internele şi chirurgia,

precum şi şarpanta maternităţii şi pediatriei. Tot anul acesta au fost
montate geamuri termopan la mansarda celor două clădiri cu scopul
de a îmbunătăţi randamentul tehnic. Din bugetul local am finanţat
un proiect tehnic pentru amenajarea unei spălătorii, urmând să fie
demarată procedura de achiziţie publică a lucrării. Alături de conducerea spitalului am întreprins demersuri pentru atragerea de medici
tineri şi ne bucurăm că alături de echipa medicală îşi desfăşoară activitatea un doctor ORL-ist şi o tânără specialistă în endocrinologie.
Sunt paşi importanţi făcuţi însă, în ceea ce priveşte investiţiile
în infrastructura unităţii,
doar
din bugetul local nu reuşim să
acoperim toate necesităţile întro perioadă relativ scurtă. Din păcate,
Spitalul Orăşenesc Cugir este asemenea unui copil neglijat prea mult timp,
pentru reabilitarea căruia e nevoie de
mult interes şi implicare. De aceea,
sunt convins că oamenii din Cugir se
vor solidariza şi vor susţine această
instituţie de care avem nevoie fiecare, aşa cum au făcut-o atunci când,
spre exemplu, li s-a solicitat sprijin
pentru ridicarea unei biserici. Am
dori să-i amintim pe concetăţenii
noştri care şi-au adus aportul la renovarea unor saloane: familiile Ene, Ioncu, Oltean, Bura, Oniga,
Bulbucan, Stoica, Lupu şi Frâncu. Salutăm iniţiativa lor, precum
şi suportul oferit de Star Transmission Cugir şi asociaţia franceză.
La final, dorim să transmitem conducerii STC cu ocazia
sărbătoririi a 10 ani de la înfiinţare mult succes în activitatea prezentă
şi viitoare.
Ing. Adrian TEBAN,
Primarul ora;ului Cugir

Festivalul de Dansuri Tradiţionale
promovează folclorul autentic
Primăria Oraşului Cugir, împreună cu Consiliul Local Cugir, Casa de Cultură şi Asociaţia Culturală “Câmpul Pâinii”
au organizat în zilele de 20 şi 21 august, Festivalul de Dansuri
Tradiţionale, în “Poiana cu goruni” din Vinerea. Peste o mie de
vinereni şi cugireni deopotrivă s-au bucurat de acest eveniment
prin care organizatorii şi-au propus să promoveze folclorul autentic. "Am avut marea bucurie să descoperim foarte mulţi tineri,
atât printre spectatori cât şi printre membrii ansamblurilor. Este
unul din motivele pentru care credem că festivalul a fost o reuşită,
întrucât ne-am propus ca prin acest eveniment să menţinem
vii tradiţiile, să încurajăm perpetuarea lor şi să promovăm folclorul autentic", a spus Adrian Teban, primarul oraşului Cugir.
Un loc aparte în cadrul festivalului l-a ocupat parada portului popular care a avut loc în centrul localităţii Vinerea. Cu
acest prilej, gospodinele din localitate au expus pe pervazurile
“fereştilor” larg deschise cele mai frumoase ţesături specifice zonei.
Deschiderea spectacolului sus, în Poiana cu goruni, a fost
făcută primarului Cugirului, Adrian Teban, urmat de grupul vocal şi dansatorii din ansamblul Câmpul Pâinii. Pe scenă au urcat pe rând Ansamblul Efthimos cu dansuri greceşti, Ansamblul
Feregi (Cerbăl) cu dansuri pădureneşti, Ansamblul Irish Way cu
dansuri irlandeze, Ansamblul “Ciuleandra” Târgovişte cu dansuri
munteneşti, ansamblul Kalaka cu dansuri maghiare, Taraful Casei
de Cultură din Cugir, Ansamblul Kolomeika cu dansuri ucrainiene, Ansamblul “Câmpul Pâinii” şi Căluşarii din Vinerea.
Manifestarea a fost onorată cu prezenţa de deputatul
Teodor Atanasiu şi de vicepreşedintele CJ Alba, Alin Cucui.
Organizarea s-a datorat exclusiv angajaţilor Primăriei Cugir,
ai Casei de cultură şi ai Căminului cultural din Vinerea care s-au
implicat efectiv şi benevol în organizarea festivalului.
Luminița BIRĂESC

Se distribuie gratuit

Portrete Cugirene
BOGDAN BORZA

Fiecare articol din
ziarul local ar putea începe cu fraza “pentru
prima dată…”, pentru
că situaţiile inedite apar,
invariabil, în fiecare lună
şi nu se pot evita sintagmele repetitive care pot
deranja. În acest numar
vă vom prezenta portretul tânărului Bogdan
Borza, jucător de tenis
recunoscut la nivel
internaţional.
La doar 14 ani, Bogdan este deja campion naţional şi
european, rezultate care i-au îndreptăţit pe mulţi dintre
gazetarii de profil să-l numească “brilliant”, “giuvaer”, “noua
speranţă a tenisului românesc”. Este suficient să amintim ultimele sale realizările pentru a întări aceste calificative care
i-au fost aduse: anul acesta a câştigat turneul Tennis Europe dedicat juniorilor U 14, unde a avut o evoluţie unanim
apreciată, după ce, la Campionatul European U 14, care a
avut loc la Plzen (Cehia), a reuşit să câştige atât turneul de
simplu, cât şi pe cel de dublu. În plus, tânărul tenismen a
reuşit la Campionatul Mondial U 14, desfăşurat tot în 2011,
să se claseze pe un onorabil loc 4 cu echipa României, fiind
jucătorul numărul 1 al echipei. Acest palmeres a lui Bogdan
este unul impresionant, la care se adaugă unsprezece titluri
de campion naţional.
Ceea ce emoţionează şi, totodată, ne copleşeşte este că,
în spatele acestor titluri naţionale şi internaţionale, se află
un copil, care, de la vârsta de şase ani şi până în prezent, a
reuşit să transforme pasiunea pentru tenis în performanţă
recunoscută la nivel internaţional. Încă de pe vremea în care
majoritatea celor de vârsta lui Bogdan se jucau cu maşinuţe,
el visa să devină unul dintre cei mai buni jucători ai lumii.
Şi-a urmărit acest vis cu perseverenţă, tenacitatea şi multă
muncă, aşa cum doar cei „aleşi” o pot face. În aceşti opt
ani a urmat un antrenament riguros, pe care îl continuă şi
astăzi: începe cu 15-20 de minute de încălzire, continuă cu
jumătate de oră de lovituri de la mijlocul terenului de tenis,
iar apoi se canalizează pe executarea a diferite teme de joc.
Deşi programul său este unul foarte încărcat a reuşit să se
împartă între această activitate şi şcoală. I-a avut alături de
el pe tatăl său, de la care a moştenit dragostea pentru tenis,
pe antrenorul său, Ioan Păcurar, pe sparring-partener-ul
Gabriel Păcurar, pe preparatorul fizic, Sorin Bărăştean care
i-au dezvoltat o tehnică foarte bună a jocului. Însă, pe lângă
talentul de necontestat, pe lângă munca zilnică, ceea ce se
remarcă este atitudinea de învingător a lui Bogdan Borza.
O maximă celebră spune că “Doar cel ce crede în victorie
poate învinge”, iar Bogdan afirma cu puţin timp în urmă că
îşi propune să câştige, peste tot pe unde merge. Tânărul nostru tenismen nu se mulţumeşte cu puţin, dovadă fiind faptul
că a reuşit anul acesta să ocupe prima treaptă a podiumului
la categoria lui de vârstă.
Ca urmare a rezultatelor de excepţie, Borza Bogdan a intrat in vizorul firmei Wilson, una dintre cele mai importante
din tenisul mondial. Viitorul acestui tânăr nu poate fi decât
unul strălucit, clădit, pas cu pas, pe multă muncă şi talent.
Rodica Cristina FLOREA,
Viceprimar
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Centrul Comunitar Resursa Cugir - Vinerea aproape de cetățeni
În această vară a fost deschis oficial Centrul Comunitar Resursă Cugir - Vinerea în cadrul proiectului ,,
Incluziune Sociala și pe Piața Muncii prin Intreprinderi
Sociale”. Acesta este rezultatul unui proiect cofinanţat
din Fondul Social European prin Programul Operațional
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013, al
cărui beneficiar este Consiliul Județean Alba, alături de
partenerii Civitas, Structural Consulting Group, CFCECAS, Die Querdenker.
Obiectivele centrului sunt de a promova economia
socială care nu trebuie privită ca un vehicul de creare
a locurilor de muncă, ci ca suport și asistență acordate grupurilor vulnerabile.
Prin serviciile oferite încercăm
să-i pregătim pe tinerii cu
dizabilități, cei expuşi riscului
de excluziune socială și copiii cu
vârsta între 14 - 16 ani aflaţi în
situaţii de risc pentru intrarea
pe piaţa muncii, prin dezvoltarea ocupaţiilor și calificărilor lor,
ţinând cont de cerinţele pieţei.
În această perioadă au loc
activităţi săptămânale de consiliere, in baza unui ,,Ghid
de consiliere şi orientare vocaţională “ cu aproximativ 20 beneficiari împărţiţi în două grupe. Cei care se
deplasează pe ruta Cugir - Vinerea primesc contravaloarea biletelor de călătorie, cheltuiala fiind suportată
de Consiliul Județean Alba. După terminarea programului de consiliere, în funcţie de orientarea vocațională
şi competențele socio-profesionale, beneficiari vor fi
cuprinși intr-un stagiu de practică de 1 - 2 saptamani la
un antreprenor din orașul Cugir. După finalizarea acestui
stagiu, în funcție de modul în care îndeplinesc sarcinile
primite, pot fi angajați de respectivul antreprenor.
Dintre serviciile de suport oferite de către CCR mai
amintim Serviciul de Start - up, program de formare a
competențelor necesare dezvoltării și administrării unei
afaceri. El se adresează tinerilor care sunt expuși riscului

de excluziune socială, oferindu-le suport celor care doresc și au potențial pentru a dezvolta o afacere. Tinerilor
cu dizabilități le oferim un program de formare pentru o
viață autodeterminată, prin care invață să planifice și să
realizeze activități independente. Un alt serviciu care se
adresează lor, precum şi celor expuși riscului de excluziune socială, și copiilor cu vârsta intre 14 - 16 ani aflaţi în
situaţii de risc este serviciul de Consiliere vocaţională și
Self – Marketing. În cadrul acestuia, beneficiarii primesc suport pentru a identifica traseul carierei dorite și a
abilităților necesare, dobândirea unor deprinderi de bază
necesare unui loc de muncă și prezentării eficiente în
cadrul unui interviu.
CCR
derulează
şi
un program de formare
profesională pentru fiecare beneficiar în parte.
Acest Serviciu de pregătire
a competenţelor sociale
şi profesionale are rolul
de a dezvolta un set de
competenţe necesare profesiei.
Întrucât de serviciile
oferite beneficiaza comunitatea din orașul nostru, am primit un sprijin substanțial în
promovarea centrului și identificarea potențialilor beneficiari și antreprenori din partea Primarului Orașului Cugir,
al Consiliului Local Cugir, SPAS Cugir, Consiliul Județean
Alba, AJOFM Alba și mediul de afaceri din oraș.
Persoanele care se regăsesc în grupul țintă
sau cele care doresc mai multe informații despre
activitățile centrului, sunt rugate să ne contacteze la
adresa Centrului Comunitar Resursă Cugir din localitatea Vinerea strada Morilor nr. 5A, telefon
0258759534, fax 0258759533, email ccrcugir.53560@
economiesociala-alba.ro, sau la sediul SPAS Cugir.
				
				
Șef Centru 		
			
Ec. Silviu SAMOILESCU

Obiectivul nostru – economisirea
Consiliul Local Cugir a decis în anul 2010, aderarea Oraşului Cugir la “Convenţia Primarilor” prin
care autoritatea locală s-a angajat, să lupte împotriva
schimbărilor climatice şi să implice în această luptă pe
toţi cei care, la nivel local, ar putea contribui la atingerea obiectivului stabilit de Uniunea Europeană, de reducere a emisiilor de CO2 cu 20% până în anul 2020.
În spiritul acestui obiectiv considerăm că este esenţial
să informăm opinia publică în legătură cu modalităţile
prin care se poate reduce consumul energetic. Trebuie
spus că în mod surprinzător cei mai mari consumatori
de energie nu sunt nici industria (28%), nici transporturile (32%), ci clădirile, în principal locuinţele private
(40%).
Este timpul să ne schimbăm mentalitatea privind
comportamentul nostru în calitate de consumatori de
energie. O parte a soluţiei este reprezentată de utilizarea energiilor regenerabile (eoliană, solară, caldură
geotermală, hidroenergie, etc), dar contribuţia cea mai
mare şi la îndemâna noastră poate proveni din gestionarea eficienă a energiei din clădiri şi schimbarea obiceiurilor (prin stingerea luminilor, prin controlul încălzirii,
prin izolarea termică etc.).
Putem economisi banii din factura de încălzire
menţinând temperaturi adecvate fiecărei încăperi de lo-

cuit ( camere de locuit - 20°C, birouri - 21°C, dormitoare 18°C, baie, duşuri - 22°C, bucătării - 18°C, debarale -18°C,
scări şi coridoare exterioare - 10°C, +/- 2°C în funcţie de
umiditatea aerului din încăperi). Putem reduce costurile
prin instalarea de robinete cu termostate, neîncălzind inutil camerele goale şi neacoperind radiatoarele, caloriferele
cu perdele, draperii, mobilă!
O economie de până la 15% din factura la curent o
putem obţine prin schimbarea becurilor cu incandescenţă
cu becuri fluo-compacte (becuri economice), dar şi prin
stingerea luminii în încăperile nefolosite!
Pentru un consum redus de energie cu aparatele electrocasnice se recomandă achiziţionarea aparatelor de clasa
A, A+, A++. La cumpărare, acestea sunt mai scumpe, dar
diferența de cost se recuperează în timp prin economie de
energie.
Reducerea consumurilor energetice în propriile
locuinţe are dublu avantaj, economii substanţiale pentru bugetul fiecăruia dintre noi, un mediu mai curat în
care să trăim şi nu în ultimul rând contribuţia noastră ca
cetăţeni, la atingerea obiectivelor asumate de România ca
stat membru al UE.
			
Ing. Angelica OLTEAN

Cugirul înfrăţit cu încă trei oraşe europene
În perioada 17 -19 septembrie o delegaţie formată din consilieri locali şi funcţionari ai primăriei au reprezentat Oraşul Cugir
la o conferinţă europeană organizată în localitatea Casalborgone din Italia. Evenimentul a reprezentat prima acţiune a proiectului
„TERRA MIRABILIS – Protecţie Teritorială şi de Mediu”, în care Cugirul este partener alături de Municipalitatea Casalborgone
(Italia), Municipalitatea Mellieha (Malta) şi Municipalitatea Vecpiebalgas (Lituania).
Tematicile abordate în cadrul acestei conferinţe şi a meselor rotunde s-au referit la teme precum: protecţia teritorială şi de
mediu: pământul ca resursă uitată; teritorii diferite ale Europei comune şi proiecte de dezvoltare locală; situri de interes comun.
Totodată a fost semnat şi un Jurământ de Înfrăţire între cele patru comunităţi locale.
Activităţiile care au avut loc în cele trei zile au fost organizate şi coordonate de comunitatea Casalborgone (Italia), ca solicitant principal al proiectului.
Trebuie spus că acest proiect se desfăşoară în baza programului lansat de Comisia Europeană în anul 2011, „Cetăţeni pentru
Europa”, prin care se urmăreşte promovarea cetăţeniei europene, descoperirea sensului de identitate europeană, bazată pe valori
comune, istorie şi cultură, precum şi implicarea cetăţenilor în organizarea societăţii civile şi în procesul integrării Europene.
Insp. Ana-Maria STOIAN

DE LA O LUNÃ...LA ALTA...
Nunta de aur 2011

Marcarea de către autoritatea publică locală a “Nunţii de aur” a devenit o
tradiţie, respectată în ultimii ani, din dorinţa de a fi alături de cuplurile care
au împlinit 50 de ani de căsătorie. Astfel, în data de 30 septembrie, într-un
cadru festiv, Consiliul Local şi Instituţia Primarului Oraşului Cugir îi va felicita pe toţi cei care şi-au unit destinele acum cinci decenii.
În acest sens, până în data de 23 septembrie, prin intermediul biroului
de stare civilă sunt colectate date despre acele familii longevive, aflate la ceas
aniversar. Prin intermediul mijloacelor de comunicare in masa, cuplurile care
pe parcursul anului 2011 au sărbătorit 50 de ani de căsătorie au fost anunţate
să-şi depună o copie după actele de identitate, certificatul de căsătorie, precum
şi patru poze.
Până în momentul de faţă, 12 perechi s-au prezentat la primărie cu documentele solicitate, însă administraţia locală speră ca numărul celor care îşi
sărbătoresc anul acesta nunta de aur să fie mai mare.

Recensământul Populației și al Locuințelor

Oraşul Cugir se pregăteşte de Recensământul Populației și al Locuințelor
care se va derula în perioada 22-31 octombrie. Faţă de cel din 2002,
recensământul din acest an va cuprinde si o serie de informatii in plus, si
anume codul numeric personal, date privind nivelul educational, intrebari
privind abilitatile in desfasurarea activitatii curente, date privind locuinta.
La nivelul oraşului Cugir vor activa 100 recenzori şi 15 recenzori-şefi care
vor lucra după un program stabilit între orele 8.00 – 20.00, inclusiv sâmbăta şi
duminica.
Potrivit legislaţiei, refuzul furnizării informaţiilor prevăzute în programul de înregiustrare sau furnizarea de date eronate sau incomplete constituie
contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 200 la 1.000 de lei. Aceeaşi
amendă se aplică şi pentru persoanele care împiedică “în orice mod” efectuarea
înregistrărilor şi controlul datelor de către persoanele implicate.
Sancţiunile pentru personalul implicat în recensământ sunt considerabil
mai mari, respectiv amendă de la 500 la 1.500 de lei, şi privesc nerespectarea
prevederilor de confidenţialitate sau utilizarea datelor în alte scopuri decât cele
stabilite prin legea recensamântului.

Se distribuie alimentele provenite din stocurile
de intervenţie comunitare
Serviciul Public de Asistenţă Socială din cadrul Primăriei Cugir a demarat
la începutul lunii septembrie, acţiunea de distribuire a alimentelor provenite
din stocurile de intervenţie comunitare. Peste 1800 de cugireni beneficiază fiecare de 14 KG faina, 10 KG faina de mălai, 2 KG paste făinoase, 1 KG biscuiţi,
1 KG orez, 1,5KG lapte praf . Până în momentul de faţă jumătate dintre cei
îndreptăţiţi şi-au ridicat deja produsele, cei mai interesaţi dovedindu-se beneficiarii de ajutor social şi persoanele cu handicap. Nu acelaşi lucru se poate
spune despre şomeri care au venit în număr destul de mic în această perioadă.
Pentru a preîntâmpina unele neplăceri şi disfuncţionalităţi, SPAS Cugir a
stabilit patru centre de distribuire, pentru fiecare categorie de beneficiari. Astfel, la sediul Baii Sociale sunt împărţite alimentele pentru beneficiarii de venit
minim garantat si pentru pensionarii sistemului public de pensii a căror venit
este sub 400 lei/lună . Persoanele cu handicap grav şi accentuat îsi pot ridica
produsele de la garajul din spatele Primăriei din strada I. L .Caragiale nr 1, iar
şomerii care beneficiază de indemnizaţie de şomaj, de la remiza de pompieri
din str. Viitorului. Persoanele cu domiciliul in localitatea Vinerea trebuie să se
prezinte la Centrul Multifunctional din str. Morilor, nr.5.
Pentru ridicarea alimentelor beneficiarii trebuie să prezinte personal cu
buletinul de identitate / cartea de identitate în original şi acte doveditoare ale
categoriei din care aparţin, respectiv copie a ultimului cupon de pensie, copie
carnet de şomer vizat la zi, copie certificat de încadrare în grad de handicap
accentuat sau grav valabil.

Poliţia Locală Cugir,
vă informează :
În acest an are loc cea de-a XIV-a
ediție a festivalului “Toamna Cugireană”,
prilej cu care Poliția Locală Cugir
aduce la cunoștința cugirenilor dar și a
oaspeților care ne vor vizita orașul că
întreg personalul Instituției va participa
la buna desfășurare a acestui eveniment.
În perioada 24 – 25.09.2011,
polițiștii locali cugireni vor fi prezenți
în toate locațiile unde au loc diverse
manifestări cultural-artistice, spectacole
folclorice, expoziții, etc și vor fluidiza
traficul în oraș, avînd în vedere intensificarea acestuia.
De asemenea, pe toată perioada desfășurării manifestărilor, Poliția
Locală Cugir va colabora în permanență cu Poliția Orașului Cugir și cu
Jandarmeria Română pentru evitarea oricăror probleme ce ar putea
să apară și pentru menținerea unui climat de liniște și siguranță pentru
cetățeni.
Conducerea Instituției adresează cetățenilor rugămintea să respecte
programul festivalului și regulile comunicate de către organizatori pentru a
nu apărea incidente nedorite.
Jr. Florin ARION,
Șef Seviciu Poliția Locală
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Atelier de vară în limba engleză la
Școala cu clasele I- VIII Nr.2 Cugir
22 iulie 2011 a fost data la care 14 elevi ai Şcolii cu clasele
I- VIII Nr.2 Cugir au ajuns la finalul unei călătorii de inţiere
şi au devenit oficial exploratori. Acest lucru a fost posibil prin
organizarea unui Atelier de Vară în limba engleză cu sprijinul
Asociaţiei Ovidiu Rom, al Asociaţiei Edu Caleidoscop şi al sponsorului Gold Corporation Roşia Montană. Alături de managerul
Atelierului de Vară prof. Delia Niculaş şi de voluntar Badea Liliana, elevii au călătorit pe Planeta Şotron pe parcursul a 10 zile
şi au înţeles mai bine dansul naturii, al literelor, al numerelor
şi al notelor muzicale, au învăţat să colaboreze, să se tolereze, să
fie mai resonsabili şi să respecte nişte reguli stabilite de comun
acord. Activităţile s- au desfăşurat exclusiv în limba engleză ceea
ce a adus o notă de originalitate, fiind singurul atelier de vară
desfăşurat în limba engleză. Mergând deci pe drumuri noi, elevii au învăţat despre ei înşişi şi despre ceilalţi locuitori ai Planetei Albastre, au învăţat despre lună, soare, apă, climă, deşerturi
păduri tropicale, despre mediul înconjurător, despre ceea ce ne
leagă de locul natal, dar şi despre curajul de a zbura spre viitor.

Ei şi-au lărgit orizontul de cunnoaştere şi de aspiraţii implicânduse în activităţi care au promovat originalitatea, inovaţia şi gândirea critică, activităţi centrate pe explorare, reflecţie, formulare de
întrebări, experimentare, cercetare, clarificare de idei şi nu în ultimul rând testare de ipoteze şi teorii. Această călătorie de iniţiere a
cuprins şi o drumeţie pentru a observa circuitul apei în natură precum şi lanţul trofic. La finalul Atelierului elevii au avut posibilitatea
de a le prezenta părinţilor dar şi celorlalţi invitaţi rezultatele muncii
lor: un portofoilu individual şi o mulţime de planşe, colaje, desene,
dicţionare, alfabete tematice toate concepute în limba engleză. Elevii au ţinut şi un mic discurs, o sinteză personală a celor 10 zile
de atelier şi părerea referitoare la întreaga activitate. Toate rezultatele muncii elevilor precum şi părerile lor vor fi prezentate de
către managerul Atelierului la Conferinţa de Bune Practici care se
va desfăşura anul acesta la Rosia Montana in perioada 2-4 septembrie. Felicitări copiilor pentru tot efortul depus şi pentru curajul de
a fi parte a unui Atelier de vară în premieră!
Prof. Delia NICULAȘ

Programul GRUNDTVIG - o experienţă de neuitat
Programul sectorial GRUNDTVIG, componentă a programului LIFELONG LEARNING (LLP), îşi propune să ofere alternative
educaţionale şi să îmbunătăţească accesul celor care, indiferent
de vârstă, doresc să dobândească noi competenţe prin forme de
educaţia adulţilor.
Prin obiectivele specifice, programul Grundtvig intenţionează: să răspundă
provocărilor educaţionale impuse de
îmbătrânirea populaţiei/ creşterea speranţei
medii de viaţă în Europa, să sprijine oferta şi să răspundă cererii de alternative
educaţionale pentru adulţi, cu scopul de a
ameliora cunoştinţele şi competenţele acestora.
În cadrul acestui program, am participat
în perioada 9-13 mai 2011, la un Grundtvig
Workshop, în Florenţa – Italia, desfăşurat în
centrul cultural “Stazione di Confine”. Cursul
“Well-being, well-fare, well-doing for all”, organizat de Accademia Europea Di Firenze, s-a desfăşurat în limba
engleză şi a avut ca temă bunăstarea în diverse ţări europene, precum şi migraţia.
Stagiul a reunit 15 cursanţi din 7 ţări: Turcia, Bulgaria, Spania,
Letonia, Lituania, Italia, România.
Activităţile principale au alternat momente de laborator, muncă

în echipă, prezentarea experienţei în grup şi în plen, dar şi muncă
individuală. Oportunitatea de prezentare a competenţelor şi ideilor
personale ale fiecărui cursant a condus la crearea unei reţele cu ceilalţi
participanţi în scopul dezvoltării de acţiuni europene comune.
Participanţii au înţeles ce înseamnă bunăstarea în toate aspectele
ei, au devenit mai conştienţi cu privire la stilul lor de viaţă şi la acţiuni care promovează
bunăstarea individuală şi a comunităţii în care
trăiesc, cunoscând instrumentele principale de
măsurare a bunăstării. În timpul activităţilor
a fost creată oportunitatea de reflecţie asupra
conexiunii dintre bunăstarea individuală şi
colectivă, coeziunea socială şi drepturile omului.
Această acţiune permite adulţilor care
învaţă să participe la ateliere/ workshops (seminarii şi activităţi educaţionale) care au loc întro altă ţară europeană decât cea de origine, cu
condiţia ca aceasta să participe la Programul de
Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii
Nu-mi rămâne decât să urez mult succes celor care doresc să facă
un alt pas în lumea cunoaşterii!
			
Prof. înv. primar Maria NICOARĂ
Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 2 Cugir

Probleme întâlnite în ultima perioadă în oraşul nostru
În ultima perioadă de timp, mai mulţi concetăţeni au fost sunaţi
pe telefoanele mobile de către persoane care îşi atribuiau calitatea de
reprezentanţi ai societăţilor de telefonie Cosmote, Orange, sau Vodafone
care sub pretextul câştigării unui premiu, constând în diferite obiecte sau
sume de bani, pretindeau plata unor sume de bani sau încărcarea unor
numere de telefon mobil cu diverse sume.
S-a stabilit că persoanele respective nu aveau calitatea de
reprezentanţi ai firmelor de telefonie, intenţia lor fiind de a obţine foloase necuvenite în acest mod .
Pe această cale facem un apel locuitorilor oraşului nostru, pentru
a preîntâmpina astfel de probleme, să nu depună sume de bani în con-

turi comunicate de diferite persoane prin telefon, mai mult să nu încarce
cartele telefonice pentru aceştia, să nu comunice datele personale şi nici
să nu urmeze alte instrucţiuni primite de la aceste persoane.
Tot cu această ocazie adresăm rugămintea ca locuitorii oraşului care
deţin şi folosesc biciclete, să manifeste atenţie sporită atunci când lasă bicicletele în faţa unor magazine, instituţii sau imobile, în sensul de a lua
măsuri de imobilizare a acestora în scopul prevenirii sustragerii.
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NAŞTERI ÎNREGISTRATE:
-BÎRSAN DAVID ALEJANDRO
(ACT TRANSCRIS, născut în localitatea
BARCELONA - SPANIA);
-HERLEA DANIELE ILIE ( ACT
TRANSCRIS, născut în localitatea
ROMA – ITALIA);
-VANCE HANNAH KARINA (
ACT TRANSCRIS, născut în localiatea
SUMMERVILLE – CAROLINA DE
SUD – SUA);
-BOTA GEORGE SIMONE (ACT
TRANSCRIS, născut în localiatea
SENIGALLIA(AN) – ITALIA);
-ZAMANŢ PAULA JULIA (ACT
TRANSCRIS, născut în localiatea VILLARREAL – SPANIA);
-BIRGHIŞ
CLAUDIA
(ACT
TRANSCRIS, născut în localitatea
SARONNO(VA) – ITALIA);
-ILIEŞ LUCIAN GHEORGHE
(ACT TRANSCRIS, născut în localitatea
MADRID – SPANIA);
-CZIMMERMAN
IULIANA
STEFANIA
(ACT
TRANSCRIS,
născut în localiatea GARBAGNATE
MILANESE(MI) – ITALIA);
-VLAD DELIA COSANA (ACT
TRANSCRIS, născut în localitatea HARRIS – SUA).
CĂSĂTORII ÎNREGISTRATE:
-FLEŞERIU MARIUS IOAN şi
HAIDINĂR ROXANA MARIA;
-SCHIAU LUCIAN VISALON şi
PETRYSHYN OLHA ANTONIVNA (
căsătorie încheiată în localiatea MECOSPANIA);
-BOROŞ RAUL NICUŞOR şi
GREURUŞ CRUCIŢA MARIA;
-CUCOŞ VASILE FLORIN şi
COMĂNESCU ANA DANIELA;
-BUTA LAURENŢIU şi SABĂU
ELENA;
-OLAR ALEXANDRU şi CĂLIN
AMALIA IOANA;
-MERMEZAN FLORIN IOAN şi
NEMEŞ ROXANA ALINA;
-BĂRBOS VASILE ADRIAN şi
IANCU MARIA FLORINA;
-NEGREAN ALIN SORIN şi
BABUŞCĂ ANDREEA;
-HERLEA CRISTIAN CRĂCIUN şi
MĂRGINEAN LORENA ELENA;
-SEUCA CĂTĂLIN DANIEL şi
MATEI DALINA LUISA;
-CHEŢA OVIDIU VASILE şi ROŞU
IRINA LARISA;
-NEAGU MIHAIL VASILE şi
BULUBAŞA GRAŢIANA IONELA;
-BULZAN COSMIN LIVIU şi LUCAN IOANA MARIA;
-SÂNGEORZAN ALIN COSMIN şi
FILIMON ANDREEA MARIA;

-NUC ALIN VIRGIL şi CRĂCIUN
RALUCA ALEXANDRA;
-BOANCĂ IONUŢ SILVIU şi
BEMBEA DIANA TEODORA;
-GABOR REMUS DUMITRU şi
AVRAM ANDRADA;
-HERLEA IOAN şi BEJU ILEANA;
-BULZ GEORGE DANIEL şi
NEMEŞ MĂDĂLINA ELISABETA;
-CIOBANU DRAGOŞ ANTON şi
FĂLĂMAŞ CAMELIA;
-ZALUSCHI
GABRIEL
şi
GAVRILUŢ SORINA;
-BERIAN ALEXANDRU şi COLDA SIMONA AURORA;
-GIUCLEA
CALUDIU
şi
CĂLĂRIU DIANA SILVIA.
DECESE ÎNREGISTRATE:
-MĂRGINEAN MARIA, cu ultimul domiciliu în Cugir, str.Viilor,
nr.23,judetul Alba;
-HECHEL IUSTINA, cu ultimul
domiciliu în Cugir, str. Cloşca, nr.6,
judeţul Alba;
-MONU MIRCEA DORIN, cu
ultimul domiciliu în Cugir, str.Simion
Bărnuţiu, nr.134;
-CORDEA MARIA, cu ultimul
domiciliu în Ponor, judeţul Alba;
-BENA FILIMON, cu ultimul
domiciliu în oraşul Cugir, str.Tineretului, nr.5, judeţul Alba;
-CAZAN IOAN, cu ultimul domiciliu în oraşul Cugir, str. G. Coşbuc,
nr.24, judeţul Alba;
-HENEGAR ANA, cu ultimul
domiciliu în oraşul Cugir, str. Dealului,
nr23, judeţul Alba;
-OLAR GHEORGHE, cu ultimul
domiciliu în oraşul Cugir, str. Victoriei,
nr.17, judeţul Alba;
-MOLDOVEANU
ALEXANDRU, cu ultimul domiciliu în oraşul
Cugir, str. Mihail Sadoveanu, nr.14,
judeţul Alba;
-MOLDOVAN MARTA, cu ultimul domiciliu în oraşul Cugir, str.
Liliacului, nr. 30, judeţul Alba;
-MĂLUREANU IOAN, cu ultimul
domiciliu în oraşul Cugir, str. Gheorghe Bariţiu, nr. 8, judeţul Alba;
-BACIU IOAN, cu ultimul domiciliu în Cugir-Vinerea, str. Principală,
nr.151, judeţul Alba;
-GHERGHE CONSTANTIN, cu
ultimul domiciliu în Cugir, str. V. Alecsandri, nr. 84, judeţul Alba.
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.

Costinaș Ioan

Împuternicit Şeful Poliţiei
Subcomisar de poliţie Mircea Ioan HENTEA

Elevii cugireni mesageri ai culturii
şi tradiţiei româneşti în Germania
Vacanţa de vară a fost pentru şase dintre elevii Şcolii cu clasele I-VIII Singidava Cugir un prilej de a impărtăşi cu colegii şi cei
apropiaţi lor, experienţa trăită în urma mobilităţii la Jessen, Germania, în cadrul proiectului multilateral Comenius „Cunoaşterea
duce la toleranţă”- proiect finanţat din fonduri europene.
Noi, Oana Filimon, Bianca Zbutea , Debora Buleandră, Vlad
Buta, Alexandru Dincu şi Dragoş Jugariu, alături de profesorii din
echipa Comenius a şcolii, am fost pentru o săptămână mesagerii
prieteniei, tradiţiei şi culturii româneşti pentru partenerii noştri
de la Gymnasium Jessen. Ni s-au alăturat încă 16 copii din Polonia, Spania şi Irlanda.
Gymnasium Jeseen este o şcoală nouă şi modernă, cu săli de
clasă spaţioase, laboratoare de ştiinţe şi informatică, cabinete de
muzică, pictură şi modelaj, sală de festivităţi, sală de sport, cantină
şi alte spaţii destinate activităţii instructiv educative. Elevii care
studiază aici sunt de la clasa a V-a la clasa a XII-a. Am participat
la ore de curs alături de alţi 16 elevi din Irlanda, Polonia şi Spania
şi am reuşit să impresionăm prin cunoştinţele pe care le aveam şi
prin modul în care ne-am exprimat în limba engleză.

Foarte interesante au fost activităţile din atelierele de artă
dramatică, pictură, muzică unde am învăţat Imnul Uniunii
Europene, “Odă bucuriei” în limba germană, abilităţi practice
si cursuri de ju-jitsu. Aceste ateliere au avut drept scop să ne
cunoaştem mai bine, să ne împrietenim şi să învăţăm să acceptăm
cultura fiecăruia.
Nu lipsită de surprize plăcute a fost ziua dedicată sportului
unde , pe Stadionul din localitate au fost organizate meciuri de
fotbal, handbal, probe de atletism şi ştafete intrând în competiţii
echipele „internaţionale” constituite din elevii participanţi le
proiect. Am avut astfel ocazia să exersăm regulile fair-playului.
Ziua s-a încheiat cu o întâlnire a tuturor participanţilor: elevi, cadre didactice şi familiile care ne-au găzduit, la Centrul de recreere
pentru tineret al oraşului, prilej cu care am reuşit să ne cunoaştem,
să învăţăm cântece, jocuri practicate de copiii din Jessen, am
schimbat impresii şi am legat multe prietenii.
Programul mobilităţii din Germania a cuprins şi o vizita la
Potsdam, oraş foarte important în Germania, unde pe lângă obiectivele istorice am vizitat Babelsberg, un parc de distracţii pentru
copii.
Această reuniune a fost o experienţă cu totul specială de
care ne vom aminti cu plăcere mereu.. Am înţeles că numai prin
cunoaşterea obiceiurilor , tradiţiilor, culturii celorlalţi se poate
ajunge la toleranţă. Am rămas cu amintiri frumoase şi cu sentimentul că legătura dintre noi nu este strict cea propusă de proiect,
ci ne putem considera parteneri şi prieteni.
Le dorim colegilor ce vor pleca în luna octombrie în mobilitatea din Spania, la Sevilla, să aibă parte de o experienţă cel puţin
la fel de interesantă şi plăcută.
Bianca ZBUTEA
Oana FILIMON

Consilier Local PC
Locul şi data naşterii: Cugir, jud. Alba, 23 Noiembrie 1959
Stare civilă: căsătorit
Studii:
2000- Universitatea Tehnica Cluj-Napoca,T.C.M
1990- Institutul Politehnic Cluj-Napoca
Cursuri absolvite -Managementul Investitiilor Publice
-Achizitii Publice – Licitatii Publice
Activitate profesională:
2007- prezent–Inginer S.C. Fabrica de Arme Cugir
2006– 2007 Inginer diplomat. Comercial – S.C. Fabrica de Arme
Cugir
2005 -2006 Director Logistica.– S.C. Fabrica de Arme Cugir,
2004-2005 Director Adjunct Tehnic Administrativ – S.C. Fabrica
de Arme
2000-2004 Serviciu Tablou de Bord - Inginer diplomat. – S.C.
Fabrica de Arme Cugir
1996-2000 Divizia Armament si Munitie- Inginer Diplomat
-S.C.Uzina Mecanica Cugir
1990-1996 Serviciul Normare-Inginer CLG. -S.C.Uzina Mecanica
Cugir
1989-1996 Atelier Proiectare,Produse Electrocasnice, 4.1.3. Inginer
CLG.-S.C.Uzina Mecanica Cugir
1980-1989-S.C.Uzina Mecanica Cugir,.-OPERATOR-REGLOR.;
Mecanică II Montaj
Activitate politică
-membru PC din anul 2003
-consilier local din 2004-2008, 2008-Preznet
				
Ioana PAȘTIU, Secretar
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Strada 21 Decembrie 1989 va fi reabilitată
400.000 roni va investi anul acesta Primaria Cugir în reabilitarea
unei porţiuni a strazii 21 Decembrie. Edilul şef al localităţii Cugir a
propus consilierilor locali să aprobe o rectificare de buget în urma
căreia să aloce fonduri pentru demararea modernizări strazii 21 decembrie 1989, una dintre principalele artere din oraș, care leagă centrul Cugirului de Piața de Sus. „Deși starea acestei străzi este critică,
am amânat reabilitare ei, sperând că vom obține finanțare europeană,
întrucât, în urmă cu doi ani, am
depus un proiect Ministerului
Dezvoltării și Turismului care
a trecut peste toate etapele de
evaluare. În condițiile în care
nici până astăzi nu am primit un
răspuns din partea ministerului, suntem nevoiți să demarăm
lucrările cu bani din bugetul local.” a precizat primarul Cugirului.
Str. 21 Decembrie 1989 a fost
prinsă, alaturi de alte 7 străzi, intrun proiect pe care administrația
locală l-a depus în aprilie 2009, în
baza Programului Operațional Regional (POR), Axa prioritară 2. Este
vorba despre „Reabilitarea și modernizarea rețelei de străzi urbane

- Strada Drăgana, 1 Mai, Avram Iancu, Mihai Viteazu, 21 Decembrie 1989, Vasile Alecsandri, Râul Mic și Eroilor “. Proiectul care
ar fi scutit administrația locală de o cheltuială de zeci de milioane,
se află de doi ani la Ministerul Dezvoltării și Turismului. În lipsa
unui răspuns cu privire la finanțarea investiției, primarul Cugirului
Adrian Teban a decis să aloce bani din bugetul local pentru a începe lucrările la str. 21 Decembrie. Anul acesta va fi reabilitată doar
porțiunea de stradă curpinsă între poarta
fabricii și podul Cindeni, pentru care este
necesară suma de 400.000 roni, urmând ca
anul viitor să fie alocate alte fonduri care să
permită continuarea lucrărilor până în Piața
de Sus.
Referitor la proiectul aflat la minister, primarul Cugirului, Adrian Teban a
precizat că valoarea lui se ridică la peste
22.500.000 lei și ar fi permis îmbunătațirea
considerabilă a întregii rețele de străzi în
doar 2-3 ani.
Amintim că primăria Cugir mai are
alte 8 proiecte depuse pentru accesarea fondurilor europene în vederea dezvoltării infrastructurii spitalicesti, școlare, stradale, sportive, care se află în
diferite stadii de evoluţie.
Mircea M. SIMU

Cugirul se pregăteşte pentru Festivalul “Toamna cugireană”
Intrată de mult în conştiinţa cugirenilor ca sărbătoarea localităţii, “Festivalul Toamna Cugireană” va reuni comunitatea locală în zilele
de 24-25 septembrie. Administraţia locală a început să se pregătească pentru acest eveniment cu mai bine de o lună înainte. “Este cel mai
important eveniment al oraşului Cugir, la care toti locuitorii participa nu doar cu bucurie, ci şi cu mândrie. Reuşim în aceste zile un lucru
extraordinar şi anume să scoatem în evidenţă tot ceea ce avem mai bun, de la tradiţii şi obiceiuri locale, până la artă şi industrie. Această
etalare a valorilor face din Toamna Cugireană un eveniment nu doar reprezentativ, ci şi unic pentru oraşul nostru. De aceea, vom încerca şi
în acest an ca ediţia 14-a a festivalului să fie la standardele cu care s-au obişnuit locuitorii Cugirului” a declarat primarul Cugirului, Adrian
Teban, care a precizat că pe lângă bugetul alocat de primărie, au fost atrase şi numeroase sponsorizări din partea agenţilor economici.
Din cadrul manifestarilor nu vor lipsi competiţiile sportive,
demonstraţiile de dansuri, şi expoziţiile de tehnică şi artă care vor
fi inaugurate sâmbătă şi vor fi deschise pe toată perioada festivalului. Parada portului popular care va deschide ziua de duminică va
impresioana, ca în fiecare an, cu frumuseţea costumelor populare
şi mândria cu care sunt purtate de catre ansamblurile prezente.
Spectacolul folcloric ce va avea loc în cele două zile de festival
va aduce în faţa cugirenilor solişti de renume precum Teodora
Zărnescu, Veta Biriş, Ilie Medrea Mariana Anghel, Cristian Pomohaci, precum şi ansambluri cunoscute dintre care amintim:
Ansamlul Augustin Bena, Ansamblul Jidvei, Ansamblul “Câmpul Pâinii” Vinerea.
În cele două zile de festival, nu sunt uitaţi cei tineri pentru
care este pregătit un spectacol, din care nu vor lipsi trupe mari ale
muzicii uşoare. Pentru seara de sâmbătă, organizatorii încearcă
să îi aducă în faţa cugirenilor pe cei din formaţia Taxi, în timp ce
duminică, timp de o oră va concerta VH2, între 22.00 şi 23.00.
Vor fi prezenţi şi membri trupei Odissey, care au câştigat simpatia
publicului cugirean la ale manifestări culturale la care primăria şi
Casa de Cultură i-a invitat.
După cum spuneam, administraţia locală îşi propune să încurajeze şi tinerele talente locale, astfel că vor urca pe scenă Grupul Aprentis,
MoonDance, Formatia Millenium Cugir, precum şi Palfi Andrei si Palfi Diana, Bogdan Todea şi Razvan Ilin.
											
Luminița BIRĂESC

A fost demarat un proiect
privind creearea unor piste pentru bicicliști între Vinerea şi Cugir
În baza Programului de realizare a pistelor de biciclişti lansat anul acesta de Ministerul Mediului şi Pădurilor,
Consiliul Local Cugir a înainta spre finanţare Administraţiei Fondului pentru Mediu un proiect în vederea
creării unor piste între Vinerea şi Cugir. Acestea ar urma să fie amenajate pe distanţa de 3100 m între cele două
localităţi, de o parte şi de alta a drumului DJ704. Ele vor avea lăţimea de 1 m şi se vor suprapune pe o porţiune
din str. Principală din localitatea Vinerea şi pe o altă porţiune pe str. Victoriei din oraşul Cugir.
Potrivit Studiului de Fezabilitate pistele vor înlesni transportul pe această rută şi vor evita producerea de
accidente datorită lipsei trotuarelor. Totodată, realizarea acestui obiectiv prezintă câteva avantaje :reducerea
poluării atât a aerului cât şi a solului; accesul în siguranţă al bicicliştilor şi al pietonilor; atragerea cât mai multor
adepţi ai mijloacelor de transport nepoluante
Valoarea totală a investiţiei este de peste 930.000 lei, din care 10, 35% este contribuţia proprie a administraţiei locale. Odata aprobat
proiectul şi demarate lucrările, investiţia ar urma să se finalizeze în 6 luni.
Ing. Elena BOTA

VOX POPULI

Ar putea sprijini comunitatea locală
Spitalul Orăşenesc Cugir ?

Gavrilă Rusalina
Sunt convinsă că fiecare ar vrea să sprijine spitalul, pentru
că avem nevoie de această instituţie. Eu am 72 de ani. Credeţi
că, la nevoie, mă pot duce la Sebeş sau în altă parte, când abia
mă pot mişca prin oraş? Chiar dacă am o pensie mică, dacă
s-ar organiza o acţiune de colectare de fonduri aş dori să dau
o sumă modestă pentru spital. Cred că toată lumea ar face-o.

Vetişan Gheorghe
Cei cu bani muţi, precum şi cei care au cât de cât o
mică afacere ar putea sprijini spitalul, sponsorizând cu o
sumă, nu foarte mare, această instituţie indispensabilă.
Fiecare dintre noi, atât cei tineri, cât şi cei mai învârstă
ajungem la un moment dat să apelăm la spital.

Spătaru Ana Maria
Iavorov Ştefan
Este la îndemâna fiecăruia să sprijine financiar spitaNu ştiu care este legislaţia în domeniu şi cum ar putea
lul prin acordarea acelui 2% din venit. Dacă fiecare ar alege
oamenii
să ajute spitalul, dar dacă s-ar oferi o soluţie în
să direcţioneze acest procent către spital şi cu către alte
organizaţii aflate în cine ştie ce oraşe, cred că s-ar strânge o acest sens cred că
				 Luminița BIRĂESC
sumă care ar putea fi de folos unităţii medicale.

Sfatul Specialistului:

Cum să preparăm vinul de
struguri acasă
Anul acesta este un an agricol favorabil obţinerii unor struguri de calitate.
Cultura viţei de vie este una grea, care presupune multă muncă, cheltuială, dar
toamna când coardele sunt plini de struguri, toate aceste eforturi sunt uitate
iar gospodarul se bucură că va produce un vin de calitate cu care să-şi trateze
musafirii. În articolul de faţă ne propunem să reamintim câteva operaţiuni
care sunt necesare pentru obţinerea unui vin de calitate.
Cu toţii ştim că obţinerea unui vin de calitate depinde în primul rând de
soiul de viţă şi de gradul de coacere. Prin urmare strugurii trebuiesc culeşi la
maturitatea deplină, când au acumulat cantitatea maximă de zahăr.
O atenţie deosebită trebuie acordată recoltării strugurilor, deoarece
acum este cel mai uşor să fie eliminaţi strugurii sau boabele mucegăite sau
necorespunzătoare. Deasemenea este important să fie îndepărtate toate frunzele care au căzut în vasele în care se recoltează strugurii. Acum urmează o
operaţiune importantă şi anume desciorchinarea (separarea boabelor de ciorchini), operaţiune pe care puţini gospodari din zona noastră o fac, dar majoritatea specialiştilor o recomandă şi care contribuie mult la calitatea vinului.
Apoi se execută zdrobirea boabelor după care se lasă mustuială la macerat, în
special la soiurile roşii, câteva zile. În cazul că strugurii nu sunt suficient de
dulci se poate adăuga 100 gr. zahăr la 1 l de must.În timpul macerării după
un timp se va ridica la suprafaţă un strat gros format din boabele de struguri (căciula), iar lichidul rămâne jos. De aceea de mai multe ori pe zi trebuie scufundată căciula în lichid. După câteva zile (4-6 zile) se trage zeama
în vase unde se lasă să fermenteze mai departe. Damingenele (sau butoaiele)
nu se umplu complet, ci până la circa 20 cm sub dop. Se astupă ermetic cu un
dop perforat prin orificiul căruia se introduce un capăt de furtun (se găseşte
în comerţ), iar celălalt capăt se introduce într-un borcan sau într-o sticlă cu
apă. Dopul trebuie să închidă etaş astfel încât mustul să nu comunice cu aerul
de afară. Damingeana se lasă într-un loc cu temperatură de 18-20 C, până
se termină fermentarea . Apoi se scoate furtunul, se completează golul din
damingeană cu vinul din altă damingeană de rezervă, pregătit la fel ca şi cel
din damingeana de bază şi se pune dopul lejer pentru a da posibilitatea restului de bioxid de carbon care ar mai rezulta să iasă din damingeană. După 6-8
zile, când nu se mai observă nici o fermentare, iar vinul s-a limpezit, se astupă
damingeana ermetic cu dop.
După câteva săptămâni se poate trage vinul de pedrojdie (pritocirea) în
altă damingeană, procedând în felul următor: capătul furtunului se leagă de o
tijă dreaptă în aşa fel ca tija să depăşească capătul furtunului cu 5-6 cm. În felul
acesta furtunul nu ajunge la drojdia depusă pe fundul damingenei şi se evită
astfel tulburarea vinului.Pe la căpătul celălat al furtunului se trage vinul în altă
damingeană, dar fără să curgă de sus, ci aproape de fund. Pentru ca vinul să
ţină mai mult timp trebuie să se facă cel puţin 3 pritociri dintre care a doua
în decembrie şi a treia în luna martie, după care se poate trage vinul în sticle,
se astupă cu dopuri de plută înmuiate în apă caldă, după care se parafinează
şi se aşază culcate în pivniţă sau în alte locuri reci şi întunecate. Spaţiul nu ne
permite să discutăm mai mult pe această temă, dar am considerat că acestea
sunt câteva sugestii care pot ajuta la obţinerea unui vin bun.
Gheorghe SPĂTĂCEAN

Rolul asistentului social în
menţinerea relaţiilor interumane

Omul este o fiinţă socială, astfel încât el nu se poate împlini plenar decât în cadrul societăţii care are o influenţă covârşitoare asupra dezvoltării sale, prin aceea "fiecare are un statut al său în care se
însumează totalitatea drepturilor pe care societatea le acordă sau le
pretinde de la fiecare" (I. Kant).
Din aceste considerente principiul privind relaţiile interumane
pune accentul pe nevoia cea mai persistentă a omului de apartenenţă
la viaţa socială. Valoarea supremă este comunicarea eficientă în
absenţa căreia nu există relaţie, şi aici nu mă refer doar la comunicarea verbală. Asistentul social trebuie, în mod necesar să deţină el însuşi
abilităţi de comunicare eficientă, să "interpreteze" diferite roluri fără
a-şi pierde din autenticitate. Din această perspectivă asistentul social
este sau ar trebui să fie un actor care să ridice comunicarea la nivel de
artă. Relaţiile se fundamentează pe baza comunicării, iar asistentul
social trebuie să ştie să dezvolte clientului abilitatea de a comunica de
aşa manieră încât intervenţia sa să-şi găsească ecou în crearea, refacerea sau menţinerea relaţiilor interumane ale clientului.
Pentru atingerea acestui deziderat, în ultimii şase ani ne-am propus ca în cadrul centrului de zi pentru persoane vârstnice să furnizăm
servicii de calitate axate pe principiul călăuzitor privind menţinerea
relaţiilor interumane ale vârstnicului. În acest scop, la ceas aniversar
am ales să ne reunim într-un cadru informal şi cald, sărbătorind cei
şase ani de funcţionare a centrului de zi printr-o excursie la Salina
Turda, unde au participat 37 de persoane vârstnice. Dincolo de aspectele deconectante pe care le presupune orice ieşire în afara centrului, pentru beneficiari cât şi pentru asistenţii sociali care îi deservesc,
excursiile urmăresc în primul rând creşterea coeziunii de grup şi mai
ales crearea sentimentului apartenenţei la grup.
Am considerat oportun să aduc în atenţia dumneavoastră, cititorii, complexitatea profesiei şi necesitatea transformării asistentului
social, în funcţie de beneficiarii cu care intră în contact, tocmai pentru că nu este suficient să ai cunoştinţe teoretice strict dintr-un singur domeniu, ţinând cont de multidisciplinaritatea asistenţei sociale.
Frumuseţea profesiei este dată tocmai de această obligativitate pentru
asistentul social de a cunoaşte noţiuni de drept, filosofie, medicină,
psihologie, etică, religie, psihodramă.
Asistenţa socială în cadrul centrului de zi pentru vârstnici presupune din partea noastră, a celor care care o aplicăm, o perfecţionare
continuă şi o disponibilitate de adaptare permanentă tocmai pentru
atingerea obiectivului impus de natura serviciilor către această categorie de beneficiari.
As. Social Carmen SULINCEAN

