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Semnal pozitiv de deblocare a proiectelor cugirene
După mai bine de trei ani de aşteptare, la începutul lunii august, am fost informaţi de către
ADR Centru că Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional a aprobat trecerea în următoarea etapă de evaluare şi selecţie în vederea contractării a proiectului
privind reabilitarea şi modernizarea a şapte străzi din localitate. Aproape 22.800.000 lei din
fondurile europene ar urma să fie alocaţi pentru refacerea străzilor: Drăgana, 1 Mai, Avram
Iancu, Mihai Viteazu, Vasile Alecsandri, Râul Mic din Cugir şi strada Eroilor din Vinerea.
Depus de primăria Cugir în aprilie 2009, proiectul s-a aflat pe lista de aşteptare, după ce
fondurile destinate sesiunii au fost considerate epuizate. Se pare că, în urma implementării
proiectelor selectate iniţial, au fost făcute economii care permit acum sustinerea materială
a planului de investiţii al administraţiei cugirene. Urmează să depunem în termen de 6 luni
documentaţia tehnică completă, aferentă Cererii de Finanţare.
Trebuie să precizăm că proiectul este important pentru Cugir pentru că va îmbunătăţii
considerabil infrastrctura stradală, fiind prevăzute atât lucrări de reabilitare şi modernizare a
celor şapte străzi, cât şi realizarea de reţele de apă şi canal, acolo unde este cazul.
Trecerea proiectului în următoarea etapă de evaluare şi selecţie în vederea contrcatării
reprezintă un semnal pozitiv
de deblocare a proiectelor
Cugirului, care în ultimii ani,
putem spune că au fost marginalizate, dacă nu chiar ignorate.
Primăria Cugir mai
are depuse încă 6 proiecte
pe fonduri europene care
aşteaptă finanţare, dar care
"s-au blocat" în diferite faze
de evaluare. Printre acestea se
numără două proiecte referitore la reabilitarea, modernizarea şi dotarea şcolilor
generale şi a liceelor din Cugir, pe care le-am depus în
2009 şi care au ajuns pe lista
de aşteptare a Ministerului Dezvoltării şi Turismului. În cadrul lor sunt prevazute atât lucrări
de anvelopare a clădirilor, de echipare cu surse de energie nepoluantă, cât şi investiţii în
dotarea tehnică a unităţilor de învăţământ. Atragerea de fonduri europene în infrastructura
şcolară va avea ca rezultat asigurarea unui proces educaţional calitativ pentru elevii cugireni,
care vor avea oportunitatea de a studia în instituţii şcolare moderne şi bine dotate.
Un alt proiect important pentru cetăţenii din Cugir, aflat în aşteptare din 2010, este cel
referitor la modernizarea şi echiparea ambulatoriului de specialitate din cadrul Spitalului
Orăşenesc Cugir. Prin acest demers încercăm să aducem la Cugir fonduri europene de peste
1.300.000 euro, care vor avea ca destinaţie reabilitarea şi dotare cu aparatură performantă şi
echipamente de transport a clădirii ce adăposteşte secţiile de urgenţe, interne şi chirurgie. În
Consiliu de Dezvoltare Regională din luna septembrie acest proiect a fost analizat și aprobat,
urmând să primească finanțare.
În decursul anilor, am acordat un interes sporit fondurilor europene, urmârind cu
consecvenţă toate programele lansate de autorităţile finanţatoare. Am investit timp, resurse
umane şi financiare pentru a întocmi proiecte viabile, pe baza cărora să accesăm bani europeni. Sperăm ca eforturile noastre să se concretizeze prin obţinerea sumelor solicitate în baza
acestor proiecte.
Ing. Adrian TEBAN, Primarul Orașului Cugir

Se distribuie gratuit

“Festivalul naţional de dansuri şi tradiţii populare Cugir”
- mijloc de păstrare a identităţii şi de promovare a zonei
Mândria şi conştiinţa naţională se manifestă în
obiceiuri şi tradiţii, în portul şi arta populară, în culorile naţionale, în tot ce înseamnă creaţie şi inovaţie
românească. A ştii să ne păstrăm identitatea naţională
într-o lume din ce în ce mai globalizată reprezintă
o datorie pe care o avem faţă de noi şi generaţiile
următoare.
În acest context dorim să ne referim la “Festivalul
naţional de dansuri şi tradiţii populare” care a avut loc
la Vinerea în perioada 23-26 august. Această manifestare cultural-artistică reprezintă un mijloc prin care
dorim să păstrăm şi să valorificăm vechile traidiţii şi
obiceiuri locale, atât din punct de vedere identitar, cultural, artistic cât şi din perspectiva turistică şi economică a zonei.
Anul acesta în Poiana cu Goruni de la marginea de vest a localităţii Vinerea s-au reunit ansambluri folclorice din Vinerea, Câmpeni, Săliştea, Vinţul de Jos, Braşov, Mureş, Ocna Mureş, Sibiu, Turda, Maramureş
şi Suceava. Începând cu parada portului popular şi continuând cu spectacolul de la scenă, putem afirma că
prestaţia ansamblurilor a avut o puternică rezonanţă naţională în rândul cetăţenilor care au participat în
număr mare la acestă manifestare folclorică autentică. Un puternic ecou au avut renumiţii solişti: Mariana
Anghel, Ioan Bocşa, Ovidiu Olari, Veronica Macarie Moldovan şi Sergiu Cipariu, interpeţii locali: Felicia
Necşi, Ionela Popa Dărab, şi tinerele noastre talente Ionuţ Lupuţ, Cătălina Furdui, Maria Voina, Cosmina
Tărtău. Dragostea pentru cântecul popular a acestora din urmă ne asigură că zestrea noastră etnofolclorică
este nepieritoare. Profităm de ocazie pentru a îi felicita pe tinerii talentaţi de mai sus, precum şi pe toţi membrii ansamblului "Câmpul Pâinii" din Vinerea, a căror prestaţie ne-a bucurat şi ne-a onorat deopotrivă.
Aminteam anterior de perspectiva turistică a evenimentului care a fost dovedită de prezenţa în localitatea
noastră a unei delegaţii din Rive de Gier- Franţa. Patru reprezentanţi ai administraţiei locale franceze au venit
la Cugir pentru a asista la festival, în perspectiva unei manifestări interculturale numită „Echange Europeen”
pe care intenţionează să o organizeze anul viitor în Franţa şi la care Cugirul este aşteptat să participe.
Este important de spus că "Festivalul naţional de dansuri si
tradiţii populare- Cugir" de anul acesta a fost organizat cu fonduri
europene, în baza unui proiect depus de primărie în 2010, în cadrul
programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5
„Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului”, domeniul major
de intervenţie 5.3– „Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca
destinaţie turistică. Proiectul a fost declarat eligibil în 2011, când
primarul Adrian Teban a semnat contractul de finanţare. Trebuie
spus că perioada de implementare este de trei ani de zile, ceea ce
înseamnă că până în 2014 acest festival va fi organizat cu fonduri
europene. Valoarea totală a proiectului este de 999 336 lei, din
care: 685.028 provin din fonduri europene, 104.769 sunt fonduri
guvernamentale, iar 16.118 reprezintă contribuţia locală de 2%,
reprezentând cheltuielile neeligibile.
Pentru organizarea evenimentului, potrivit normelor legale, a
avut loc o cerere de oferte, iar în urma evaluărilor contractul a fost
semnat cu firma SC Qual Media Group SRL din Cluj Napoca, cea
care s-a ocupat de partea organizatorică, alături de Primărie şi Casa
de Cultură.
La buna desfăşurare a evenimentului au vegheat efective ale Poliţiei Orăşeneşti Cugir, ale Poliţiei Locale şi
ale Jandarmeriei Alba. Pe tot parcursul evenimentului, o maşină de pompieri a fost mobilizată în zonă, astfel
încât să poată interveni la nevoie. Din fericire nu au avut loc evenimente neplăcute, excepţie făcând câţiva
cetăţeni care au necesitat intervenţia promptă a cadrului medical aflat permanent la punctul de prim ajutor.
Prezenţa la festival, apreciată în jurul a 2000 de oameni, ne determină să afirmăm că evenimentul a fost o
reuşită. Pentru acest lucru îi felicităm pe toţi cei care s-au implicat în buna desfăşurare a festivalului.

Horea ROTCHE,
Viceprimarul Oraşului Cugir

Donatie din partea asociatiei franceze
Secţiile de Pediatrie şi ORL din cadrul Spitalului Orăşenesc Cugir sunt dotate cu aparatură nouă în valoare de peste 2000 de euro. Fondurile provin din donaţiile făcute de asociaţia franceză ” Les Amis de Cugir”din
Nîmes, ai carei reprezentanţi s-au aflat în luna iulie, într-o vizită pe care o fac la Cugir de peste 20 de ani.
Delegatia condusă de preşedintele asociaţiei franceze, doctorul Michele Goeury, a fost întâmpinatâ ca întotdeauna de membrii asociaţiei cugirene “Pro Europa – R. G. Chardronnet”, care au stabilit şi întreţinut
legătura de-a lungul timpului cu partea franceză. Ca de fiecare dată, vizita prietenilor nostri francezi a avut trei obiective majore: Spitalul orăşenesc, Casa de copii şi Colegiul "Naţional David Prodan".
În urma discuţilor purtate cu conducerea Spitalul Orăşenesc Cugir pe marginea necesităţilor acute ale acestei unităţi, delegaţia franceză şi-a manifestat dorinţa de a achiziţiona mai multe aparate medicale. Prietenii francezi au comandat la firme de aparatură medicală din Târgul Mureş şi Braşov, un tensiometru, un pulsoximetru şi un octometru pentru pediatrie, iar pentru secţia ORL au achiziţionat un scaun şi o lampă de
consultaţii. Valoarea totală a acestor aparaturi medicale este de peste 2.000 de euro, urmând ca în perioada următoare să investească 24.000 euro pentru cumpărarea unui turn de endoscopie, necesar tuturor secţiilor din
cadrul spitalului.
La Colegiul Naţional "David Prodan, în atenţia francezilor s-au aflat copiii care provin din medii defavorizate şi care au rezultate deosebite la învăţătură. Au avut loc mai multe discuţii cu elevii care au solicitat burse
şi cu părinţii acestora, la finalul cărora prietenii noşti francezi au decis să acorde pentru anul şcolar 2012-2013, un număr de 17 burse şi ajutoare materiale pentru începerea şcolii. Nici copiii orfani nu au fost neglijiaţi, ei
primind cadouri şi fiind susţinuţi material, la fel ca în anii trecuţi.
Dorim să ne exprimăm consideraţia şi respectul pentru familia Ginestie-Vidal, cea care a început acţiunile umanitare la Cugir, în urmă cu peste 20 de ani, prin dr. Jean Ginestie, care a trecut în nefiinţă în anul
1997. Atât domnia sa, cât şi fiica acestuia, dr. Michele Vidal Ginestie au fost declaraţi Cetăţeni de Onoare ai Cugirului ca urmare a ataşamentului manifestat pentru comunitatea noastră locală. Aceeaşi consideraţie o
manifestăm pentru dr. Michele Goeury, care conduce în prezent asociaţia ” Les Amis de Cugir” şi care a fost alături de familia Ginestie în toate acţiunile umanitare destinate oraşului nostru.
Rodica FLOREA, Consilier local şi
Preşedinte al Asociaţiei “Pro Europa – R. G. Chardronnet”
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SPAS Cugir la Târgul de Servicii Sociale Sibiu

Serviciul Public de Asistență Socială Cugir, prin intermediul asistenților sociali Bișboacă Ionela și Nedel Daniela, a participat în perioada 29 iunie-01 iulie 2012, la Conferința Națională de Asistență Socială, ediția a IV-a, cu tema “De la cunoaştere la
competenţe”, organizată la Sibiu, de Centrul de Formare Continuă şi Evaluarea Competenţelor în Asistenţă Socială (CFCECAS).
Conferința a fost deschisă de către cei doi reprezentanți ai CFCECAS, domnul Herbert Paulischin – președinte CFCECAS și
d-na Ana Rădulescu – Director executiv CFCECAS, ulterior realizându-se diverse dezbateri, cu scopul schimbului de experință la
nivel național și internațional în domeniul asistenței sociale, promovând principiul managementului cunoașterii.
O noutate în cadrul acestei conferințe, a fost organizarea Târgului de Servicii Sociale, în cadrul căruia participanții au avut ocazia să-și expună serviciile, dar și să vândă produsele realizate de diverse categorii de persoane. Astfel, au fost reuniți asistenți sociali
și specialiști din cadrul serviciilor de asistență socială din 20 de județe din România, dar și reprezentanți din Austria, Germania,
Moldova și UK.
În vederea desfășurării programului conferinței, în zilele următoare au avut loc diverse activități de prezentare a serviciilor și
workshop-uri, realizate de participanți reprezentativi: Ian Johnston, Internațional Federation of Social Workers(UK), Tom Zuljevic,
Președinte Die Querdenker Austria și Martin Poss, membru al Asociației germane de supervizare(DGSV), membru al Federației
Internaționale a Asistenților Sociali (IFSW), membru al Societății germane pentru
terapie sistemica și terapie familială (DGSF) și Fondator și membru de onoare al
serviciului german de protecție a copilului Kreisverband Erlangen.
În cadrul târgului, serviciile oferite de SPAS Cugir au fost foarte apreciate atât
la nivel național, dar mai ales internațional, cel mai reprezentativ fiind Centrul de
urgență pentru victimele violenței în familie. În acest domeniu am primit sprijinul reprezentanților de la nivel internațional, care ne-au mărturisit că ne stau la
dispoziție pentru orice solicitare în domeniul violenței, având în vedere că ei au o
experiență mult mai vastă în lucrul cu aceste categorii de persoane.
În acest scop, considerăm că participarea la această conferință, a fost o oportunitate de a ne mediatiza serviciile sociale oferite și de a acumula noi informații.
As. soc. Bișboacă Ionela

Noua lege a sănătăţii în dezbatere publică
Noua lege a sănătăţii a fost lansată în dezbatere publică,
proiectul venind cu o serie de modificări ce urmăresc reformarea
sistemului sanitar. Principalele schimbări care vor interveni în
cazul în care actul normativ este votat de Parlament ţin de reorganizarea caselor judeţene de asigurări de sănătate, de modul în
care ne alegem furnizorul de servicii medicale si de sistemul de
asigurare pentru care optăm.
Proiectul de lege propus de Ministerul Sănătăţii aduce pentru
prima dată competiţia în sistemul sanitar din România. Dacă este
aprobat în forma actuală, actul normativ îi va obliga pe asiguratorii şi furnizorii de servicii medicale “să alerge” după clienţi. Iar
atragerea acestora nu se va putea face decât prin oferirea unor
servicii de calitate. Pacientul, cel care lună de lună contribuie
la bugetul asigurărilor de sănătate, va putea decide cum îi sunt
cheltuiţi banii.
Noua lege urmăreşte să reorganizeze sistemul de asigurări
de sănătate, să desfinţeze monopolului CNAS şi să asigure autonomiea în conducerea şi în administrarea Fondului naţional
de asigurări obligatorii de sănătate (independenţa FNUASS prin
scoaterea fondului de la bugetul consolidat). În noul concept pachetul de asigurări urmează asiguratul, acesta având controlul
utilizării fondurilor din sănătate. Totodată, asiguratul va putea
încheia şi asigurări facultative.
Trebuie spus că asigurările obligatorii de sănătate vor reprezenta sistemul principal de finanţare a serviciilor de sănătate.Vor exista asigurări obligatorii de sănătate care vor putea fi încheiate la o
societate de asigurări sau la o societate mutuală de asigurări
Noua lege stabileşte si categoriile ce vor fi scutite de la plata
contribuţiei, astfel că persoanele care beneficiază de asigurare
de sănătate fără a plăti contribuţia la asigurările obligatorii de
sănătate vor fi: copiii până la vârsta de 18 ani, tinerii de la vârsta de18 ani şi până la 26 de ani numai dacă sunt elevi, inclusiv
absolvenţii de liceu până la începerea anului universitar dar nu
mai mult de 3 luni, ucenici sau studenţi şi dacă nu realizează venituri din muncă; tinerii cu vârsta de până la 26 de ani care provin
din sistemul de protecţie a copilului şi nu realizează venituri din
muncă sau nu sunt beneficiari de ajutor social acordat în temeiul
Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările
şi completările ulterioare;
Printre principiile noii legislaţii se numără alegerea liberă şi
informată de către asiguraţi atât a asiguratorului, cât şi a furnizorilor de servicii de sănătate autorizaţi. Asiguratul îşi alege furnizorii de pe lista asiguratorului.
Casele de asigurări de sănătate se vor transforma în societăţi
mutuale de asigurări de sănătate. Fiecare asigurat se înscrie într-o
astfel de asociaţie, la alegere. Cele 42 case se vor transfera în 8-10
societăţi mutual de asigurări, astfel încât, începând de anul viitor
cetăţenii să poată să înscrie adeziunile. Asiguratul se poate înscrie
fie la o societate mutual de asigurări de sănătate, fie la un asigurator privat. Pachetul de servicii de bază urmează asiguratul fie
la asiguratorul privat, fie la societatea mutual. În ceea ce priveşte
Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, aceasta se va transforma
în Autoritatea Naţională de Reglementare a Asigurărilor Obligatorii de Sănătate (ANRAOS)
Referitor la intens duscutata co-plată, trebuie precizat ca ea
reprezintă plata contribuţiei băneşti a asiguratului pentru a putea
beneficia de serviciile de sănătate din pachetul de servicii de
sănătate de bază din cadrul sistemului de asigurări obligatorii de

sănătate, încasată suplimentar de către furnizor faţă de suma
decontată din fond.
Următoarele categorii de asiguraţi sunt scutite de la coplată,
după cum urmează: a) copiii până la vârsta de 18 ani, tinerii
între 18 ani şi 26 de ani, dacă sunt elevi, absolvenţi de liceu,
până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni,
ucenicii sau studenţii, dacă nu realizează venituri din muncă;
b) bolnavii cu afecţiuni incluse în programele naţionale de
sănătate ale Ministerului Sănătăţii, pentru serviciile medicale
aferente bolii de bază respectivei afecţiuni, dacă nu realizează
venituri din muncă, pensie sau din alte resurse; c) pensionarii
cu venituri numai din pensii de până la 740 lei/lună; d) femeile
însărcinate şi lăuzele, pentru servicii de sănătate în legătura cu
sarcina şi lăuzia.
Proiectul de lege propune ca spitalele să fie organizate în
unităţi nebugetare şi să aibă libertatea să facă angajări şi să ofere
salarii în funcţie de competenţă. Spitalele pot fi publice, private
şi publice cu structuri în care se desfăşoară activitate privată.
Aceste unităţi vor avea obligaţia să acorde primul ajutor de
urgenţă medical, în funcţie de competenţă, oricărei persoane
care se prezintă în unitate.
În ceea ce priveşte spitalele publice, ele se pot organiza ca
instituţii de sănătate, autonome financiar care nu se încadrează
în categoria instituţiilor publice bugetare. Se vor păstra formele
de organizare de tipul institut, spital universitar, spital clinic.
Spitalele vor fi acreditate de către Agenţia Naţională de Management al Calităţii în Sănătate (ANMCS), care are în structura sa
Comisia Naţională de Acreditare a Spitalelor. În structura spitalului public va funcţiona o unitate de management a calităţii.
Prin noua lege a sănătăţii se preconizează că se vor crea
premisele unei cvasi-pieţe atât pentru servicii medicale cât
si pentru servicii de finanţare a ingrijirilor medicale. Insă
experienţa recentă a Olandei şi cea îndelungată a Statelor Unite
arată că piaţa serviciilor medicale spitaliceşti se stabilizează
după minimum trei ani, cu un termen potenţial mai lung pentru piaţa de asigurări, astfel că aceste schimbări vor produce
mai degrabă oportunitaţi, care se pot traduce în efecte benefice
(de exemplu, creşterea calităţii serviciilor în condiţii de stabilitate relativă a costurilor) sau în efecte perverse (de exemplu,
scăderea calităţii serviciilor în condiţii de concurenţă pentru un
tarif minim care să asigure o marjă de profit decentă).
S-a discutat în media despre necesitatea implicării mediului privat în sistemului de sănătate pentru a compensa deficitul
financiar. Până aici, sună bine. Se impun, în continuare, câteva
întrebări suplimentare: cum ne asigurăm că introducerea capitalului privat va fi direcţionată către creşterea calităţii serviciilor
medicale, cum prevenim escaladarea necontrolată a costurilor
serviciilor , vezi cazul recent al Olandei?
Si ca să închei cu o idee, tot mai mult vehiculată în rândul
celor care lucrează in sistemul de sănătate, as dori să spun că
undeva în acest proiect de lege, poate chiar în primul articol, ar
trebui scris clar că sănătatea naţională este rezervă strategică,
aşa cum sunt resursele solului şi subsolului, ba poate chiar mai
mult decât acestea. O populaţie bolnavă şi care nu işi poate trata
bolile este o populaţie săracă şi, la fel, ţara în cauză.
ING. Iulian Cristian SIMU
MANAGER SPITALUL ORĂŞENESC CUGIR

CSO CUGIR-PERFORMANŢA Alba Iulia. 3-2 (0-1)

Derbyul etapei a III-a din cadrul Ligii a IV-a disputat pe arena CSO din localiteatea Cugir a pus faţă în faţă gazdele CSO Cugir,
ocupanta locului 2 cu 6 puncte şi respectiv Performanţa Alba Iulia, ocupanta locului 4 cu 4 puncte.
La meci au fost peste 500 de spectatori printre care s-au aflat și primarul Adrian Teban şi Ioan Mărginean, fost oficial Unirea Alba
Iulia. Meciul a alternat cu ocazii de poartă în ambele reprize, cu o răsturnare de scor în 7 minute din partea gazdelor- dublă Lucian
Itu, după ce oaspeţii au condus cu 2-0.
Prima repriză a fost a fost dominată de gazde care au trecut pe lîngă deschiderea scorului în 4 rînduri (min 1-Lucian Itu şut violent
din marginea careului pe lîngă poartă, min 17- centrare Sorin Deaconu care se opreşte pe tranversală, min 40-L.Itu reia peste poartă
din 5 metri cu capul, minutul 42- șut Andrei Iovănescu).Cum în fotbal ocaziile se răzbună, în minutul 37 D.Ianc deschide scorul cu o
lovitură de cap, după centrarea venită de pe partea stîngă de la Andrei Cernea. Pînă la deschiderea scorului oaspeţii au mai avut două
ocazii în minutele 7 respectiv 10. A doua repriză a adus cu ea spectacolul în sine. În minutul 54 oaspeţii îşi majorează avantajul dintrun penalty primit de autorul primului gol şi transformat de Alexandru Cernea. Cugirenii îşi amintesc că sunt gazdele meciului şi sunt
neînvinşi pe teren propriu şi revin în meci. Prima dată în minutul 75 prin Lucia N. Itu care transformă o lovitură liberă de la 30 metri.
Bucuria a durat numai cîteva secunde pentru că în minutul 76 Gabriel Goronea înscrie pentru 2-2. Impulsionaţi de public, jucătorii
de sub poalele Drăganei reuşesc să înscrie şi golul de 3-2 semnat de acelaşi Itu cu un şut din interiorul careului mic în minutul 81.
Echipele combatante:
CSO CUGIR:Răzvan Lăncrăjan-Radu Ştefan, Dan Adrian(min 82-Cosmin Şuvaina), Alex.Sîrbu, Sorin Deaconu, Fabian Pop, Marius Lupşan, George Goronea, Alin Şuteu (min 59-Marius Neagu), Andrei Iovănescu (59-Valentin Mihu), Lucian Itu, Antrenor:Emil
Ţimpea.
PERFORMANŢA Alba Iulia:Andrei Man-Vasile Soporan, Cosmin Oltean, Ovidiu Turuş, George Toma, Daniel Ianc, Alexandru Hada, Călin Dănilă (84-Gheorghe Medrea), Daniel Dănilă (80-Alexandru Culda), Andrei Cernea (70-Ioan Truţă), Silviu Turuş.
Antrenor: Ioan Marinca. 					
Prof. Adrian MIHAI, Președinte CSO Cugir

DE LA O LUNÃ...LA ALTA...
Ultimul termen
pentru plata impozitelor
Primăria Oraşului Cugir anunţă pe toţi cetăţenii oraşului şi ai
localităţilor componente că luni, în data de 01.10.2012, este ultimul termen
de plată pentru impozitele aferente semestrului II, datorate bugetului local
de către contribuabilii persoane fizice şi juridice. După această dată se vor
percepe majorări de întârziere de 2% pentru fiecare lună sau fracţiune de
lună, din cuantumul obligaţiilor fiscale principale neachitate la termen.
Totodată facem cunoscut celor interesaţi, că există posibilitatea achitării
on-line a obligaţiilor fiscale reprezentând taxe şi impozite locale, precum si
a amenzilor, prin ghiseul.ro .
Pentru informaţii suplimentare vă stăm la dispoziţie la sediul Serviciului
Taxe şi Impozite locale din Cugir, str. Victoriei, nr.9, jud.Alba sau la numărul
de tel. 0258750134.
Programul de încasări este:
luni, marţi, miercuri, joi: de la 8- 1130 şi de la 12- 16.
vineri: de la 8 la 11.

Centrul de recuperare si reintregrare socială
a agresorilor familiali iși continua activitatea
Centrul de recuperare și reintegrare socială a agresorilor familiali iși
continuă activitatea în același sediu, după ce Consiliul Local al Orașului
Cugir a decis să prelungească darea în folosință gratuită a imobilului pentru
încă 10 ani. Este vorba de sediul din strada Victoriei Nr. 9, et.2, unde își
desfășoară activitatea un psiholog, un asistent social și un jurist, care oferă
consultanță gratuită agresorilor familiali.
Centrul a fost creat în urmă cu 5 ani prin Programul de Interes Național,
și este susținut în prezent din bugetul local. Este de așteptat ca activitatea
acestuia să devină indispensabilă în condițiile modificărilor aduse la legea
217 din 2003, referitoare la prevenirea și combaterea violenței în familie.

Modificare trasee autobuze
Primăria orașului Cugir anunță modificări de trasee pentru autobusele
care circulă în zona cuprinsă între Furnica și Piața de Sus.
Începănd din 22 august, autobusele urcă spre Piața de Sus pe ruta:
Stație Furnica- str. Vasile Alecsandri- str. Viilor- str. Ion Creangă- Stație
Piața de Sus.
La intoarcere, autobusezele urmează traseul: Piața de Sus - str. Cetățiistr. I. Creangă- str. Viilor- str. Vasile Alecsandri- Stație Furnica.
Modificările de trasee sunt tremporare și sunt cauzate de începerea
lucrărilor de modernizare a străzii 21 Decembri, pe tronsonul cuprins între
str. Spicului și str. Cetății.

Ziua Pompierilor
În fiecare an, în 13 septembrie, în România, este sărbătorită Ziua
Pompierilor. Pentru marcarea acestui eveniment Serviciul pentru Situaţii de
Urgenţă Cugir a organizat „Ziua porţilor deschise” la sediul din Str. Victoriei
nr. 9 A. Cu această ocazie, pompierii cugireni le-au prezentat celor are au avut
plăcerea să-i viziteze de ziua lor, sediul și mijloacele folosite la intervenții.

Poliția locală va informeaza:
În zilele de 20 și 21 iulie, precum și în data de 10 august 2012, Poliția
Locală Cugir și Poliția Oraș Cugir au organizat pe raza orașului o acțiune
comună de prevenire și combatere a faptelor antisociale și a celor ce
afectează siguranța persoanelor, avutul public și privat.
Această acțiune vine ca urmare a mai multor sesizări din partea
cetățenilor orașului adresate Instituției Primăriei, prin care se reclamă
tulburarea liniștii și ordinii publice după înserare, în special în zonele unde
se află amenajate parcuri.
Echipe formate din polițiști ai compartimentelor investigații criminale
și ordine publică din cadrul Poliției orașului Cugir împreună cu polițiști
locali din cadrul compartimentului de ordine și liniște publică ai Poliției
Locale Cugir au acționat în perioadele amintite între orele 23:00-01:00 în
zona străzilor Al.Sahia, Lalelelor, Rozelor, Ștefan cel Mare, Emil Racoviță,
Mureșului, Tineretului, 21 Decembrie 1989, precum și în parcurile din
zona străzilor mai sus menționate, ocazie cu care s-au efectuat controale în
intervale de timp determinate, în zone și medii identificate.
În urma acestei acțiuni, polițiștii locali au verificat un număr de peste 40
de persoane, fiind totodată aplicate mai multe sancțiuni contravenționale
persoanelor surprinse că tulburau liniștea publică, precum și firmelor ce
nu respectau programul de funcționare în conformitate cu prevederile
Hotărîrii de Consiliu Local nr. 45 și 79/2011, precum și a Legii 61/1991,
republicată.
Mai trebuie menționat faptul că astfel de acțiuni comune vor fi extinse
și vor continua în perioada următoare, acestea având ca scop crearea
cadrului necesar asigurării unui climat de siguranță civică corespunzător
pe raza orașului Cugir precum și asigurarea interoperabilității între compartimentele celor două instituții.
Jr. Arion Florin,
Sef serviciu Politia Locala
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Tabara greco-catolica la Cugir
Aproximativ 250 de copiii din Cugir s-au bucurat anul acesta de o serie de
activităţi distractive şi educative în cadrul taberei de vară organizată de Parohia Greco-Catolică din localitate, în perioada 6-12 august. Sub coordonarea
preotului paroh Codrea Viorel, alături de o echipă de 30 de tineri animatori,
copiii au avut parte de jocuri, cântece, dansuri cu gesturi şi numeroase activităţi
de îndemânare, cum ar fi pictura, confecţionarea de mărgele, de lanţuri, etc.
Manifestările s-au desfăşurat la Colegiului Naţional "David Prodan", care a pus
la dispoziţie ifrastructura, terenul de sport, sala de sport, curtea, precum şi accesul la utilităţi .
Organizatorii au profitat de vremea călduroasă şi le-au pregătit copiilor
câteva suprize care s-au bucurat de un real succes. Este vorba de jocurile cu baloane umplute cu apă care au avut loc pe terenul de sport al colegiului gazdă şi
de ieşirea la ştradul de la Orăştie, unde copiii au avut acces gratuit atât la bazine,
cât şi la baza sportivă.
Din spusele preotului paroh, Codrea Viorel ideea organizării taberei a venit în urmă cu şapte ani: "Este deja a saptea ediție
pe care o celebrăm anul acesta. Iniţiativa a pornit de la un schimb de experientă pe care noi îl avem cu două parohii catolice din
Italia, unde există o tradiție a unor asemenea activităţi. La bază se află ideea unui sfânt al bisericii catolice Don Bosco, care a
vrut să coboare modul de transmitere a mesajului creștin pentru nivelul de înțelegere al receptorului. În cazul nostru este vorba
de copii și tineri care prin activități specifice sunt îndemnaţi să se manifeste cu dragoste faţă de ceilalţi, cu toleranţă, răbdare şi
înţelegere. Dincolo de mesajul crestin pe care vrem să-l transmitem ca parohie, ne dorim să contribuim la socializarea copiilor,
indiferent de ednie, confesiune religioasă, sau apartenenţă la un grup social. Ba mai mult, tabăra este deschisă şi copiilor din
alte oraşe, în ediţiile trecute fiind alături de noi copii din Mărtineşti, din Orăştie, precum şi din străinătate, copii veniţi acasă la
bunici. Numărul participanţilor creşte de la an la an şi este o reală bucurie să constatăm că de la 60 de copii câţi au fost la prima
ediţie, am ajuns să avem alături de noi în jur de 250 de copii şi tineri."
Întrebat care este sursa de finanţare a taberei, preotul Codrea Viorel a declarat că fondurile provin din mai multe părţi: din
veniturile parohiale, de la episcopie, de la cele două parohii din Italia, şi nu în ultimul rând din donaţiile unor firme din Cugir,
cărora preotul paroh a dorit să le mulţumească. Mulţumirile acestuia s-au îndreptat şi către conducerea Colegiului Naţional
"David Prodan", către firmele de transport public, dar şi către cei 30 de tineri animatori, a căror implicare voluntară o consideră
neprețuită. 								
Luminiţa Birăesc

Ateliere de vară pentru copiii
de etnie rromă

Ateliere de vară la Şcoala cu
clasele I-VIII Nr. 2 Cugir

În perioada 13- 27.iulie 2012, pe parcursul a 11 zile la Şcoala
cu clasele I-VIII Nr. 2 Cugir s-a derulat proiectul “Ateliere de vară”
în parteneriat cu Primăria oraşului şi Asociaţia Ovidiu Ro. Au beneficiat de acest program 15 copii preşcolari de etnie rromă care au
frecventat sporadic grădiniţa sau unii chiar deloc. Sub îndrumarea
prof. înv. Ciucur Sînza şi Oltean Emilia au avut prilejul să exploreze
într-un cadru prietenos, diversitatea şi unicitatea, bucurându-se de
beneficiile proiectului. Prin activitaţi relaxante, copiii au călătoril în
lumea cunoaşterii şi au descoperit lucruri interesante despre planeta
Pământ, plante, animale, aer, apă şi despre viaţă. Au călătorit şi în
lumea literelor, a cifrelor şi a muzicii. Astfel copiii au învăţat lucruri
noi dezvoltându-şi abilităţile de comunicare, creativitatea, încrederea
în sine şi în ceilalţi, gândirea pozitivă, atenţia, simţul estetic şi spiritul
de echipă.
Prof. înv. Ciucur Sînza,
Şcoala cu clasele I-VIII Nr.2 Cugir

Sa ne cunoastem orasul ! :

In perioada 20 – 31 august Şcoala cu clasele I – VIII Nr.
2 Cugir a găzduit Atelierele de vară la care au participat 40
elevi din clasele I – III. Sub indrumarea doamnelor prof. inv.
primar Matei M., Mărginean A., Mihu R. şi Nasta E., elevii au
luat parte la o serie de activităţi cu tema ,,Apa” în cadrul cărora
au învăţat despre balta, lacul, marea, oceanul. Împreună cu
dascălii implicați în eveniment, elevii au încercat să găsească
răspunsuri la întrebări cum ar fi: de unde vine apa și cum o
folosim, ce este circuitul apei în natură, cât de importantă este
apa pentru noi și cum putem face să reducem consumul inutil
al apei.
Prin intermediul acestor activități s-a urmărit lrgirea orizontului de cunoaștere și de aspirații ale elevilor, stimularea
interesului lor pentru lumea înconjurătoare, precum și promovarea originalității, a inovației și a gândirii critice a elevilor.
Atelierele de vară au făcut parte dintr-un proiect derulat in parteneriat cu ISJ Alba şi Asociaţia Edu Caleidoscop,
a carui sponsor sponsor principal a fost ,,Gold Corporation”
Roşia Montană.
Şcoala cu clasele I-VIII Nr.2 Cugir

TĂBLIŢELE MONUMENTELOR DE FOR PUBLIC

Necesitatea cunoaşterii existenței, denumirii, semnificației,
caracteristicilor şi ealizatorii monumentelor de for public (“pus la
dispoziția tuturor şi în văzul lumii”) este unanim recunoscută.
Referindu-se la existența celor mai cunoscute monumente de
for public, (respective crucile) dl. Pr. Preot Gheorghe Donu preciza
: “De când există, poporul român a ridicat cruci. Ele sunt dovezi ale
credinței în DOMNUL IISUS HRISTOS. Crucile nu se ridică oriunde şi oricum, ci , de regulă la : răscruci de drumuri, la intrarea sau
la ieşirea din localitate. Deseori crucile sunt ridicate împreună cu o
fântână (de exemplu la Cugir Crucea Viilor face pereche cu Fântâna
Viilor), şi o băncuță. În aceste locuri românul îşi domoleşte setea, se
odihneşte şi se roagă s-ăl ajute Domnul să o ia pe drumul cel bun”.
Domnul preot Popescu Ioan afirma în acest context : “Fiecare cruce
sau troiță are o semnificație deosebită. Niciuna nu se ridică la întâmplare, fiecare are o istorie aparte”.
În acest spirit în anul 2010, la Cugir, s-a efectuat un sondaj de
opinie prin care, unui număr de 450 persoane, li s-a adresat întrebarea : cum se numeşte şi ce semnificație are statuia situată în fața
pavilionului adminisrativ al U.M.C. (ridicată în anul 1978) ?
Răspuns : 58 % ştiu de existența sa, 3% cunosc semnificația
(aproximativ), dar nimeni nu cunoaşte autorul (“Să prefacem săbiile
în pluguri” – Evgheni Victorovici Vucetici).Originalul se află din
1959 în fața sediului O.N.U. la New York – U.S.A.
Este denumită şi “ Statuia Păcii”. Răspunsul a fost similar şi la
întrebarea referitoare la “Coloana Infinită” (Constantin Brâncuşi –
1938 Târgu Jiu, Gorj). Cele două opere din Cugir (în copie şi puțin
stilizate) au fost ridicate în anul 1978 şi respectiv, 1974 (la împlinirea
a 175 de ani de la înființarea Fabricii de fier şi oțel Cugir – actuala
U.M. Cugir).
Stimulați de constatările menționate, în anul 2011 a fost lansat
proiectul “Cocurs de esseuri” cu tema” Să ne cunoaştem monumentele zonei “Cugir, Câmpul Pâinii”, adresat elevilor din Şcolile gimnaziale din Cugir, Blandiana, Ceru Băcăinți, Săliştea şi Şibot. Proiectul
a fost finalizat în acelaşi an.
Important este că cei peste 500 elevi competitori, 35 de profesori
şi învătători îndrumători, ca şi echipa de proiect constituită din profesorii: Iancu Ionuț, Mihai Rodica-Roxana, Dumitrean Camelia şi
semnatarul acestor rânduri, cu sprijinul Consiliului Județean Alba,
au consemnat existența a peste 150 de monumente de for public,
situate pe teritoriul administrativ al oraşului Cugir 92, Vinerea 21,
Blandiana 9, Ceru Băcăinți 9, Săliştea 18, Şibot 22. Desigur acestea nu
sunt toate spectaculoase sau toate mari însă ele există, sunt ale oamenilor din zonă şi îi reprezintă. Nu trebuiesc neglijate sub nicio formă.
În acest sens este important a menționa prevederile Legii 120/4 mai
2006 “Legea monumentelor de for public” art. 10 (1) :
” Autoritățile administrațiilor publice locale au obligația să asigure protejarea şi punerea în valoare a monumentelor de for public
aflate în administrarea lor”.
Dintre cele peste 150 de monumente de for public s-a consemnat
că doar 2 conțin înscrisuri suficiente Monumentul celor trei tăblițe
multimilenare de la Tărtăria, şi monumentul Fabricii de Fier şi Oțel
Cugir (Ambele au şi câte un pliant potrivit), 121 conțin texte puține

sau foarte puține, 29 niciun semn sau înscris.
Edificator şi de neadmis este cazul Monumentului
Eroilor de la Blandiana, Acmar, Ceru Băcăinți (dealul Corbului) şi încă în două locații unde nu există texte edificatoare.
Plecând de la aceste constatări, “Comitetul Cetățenesc
pentru Punerea în valoare a Patrimoniului Local Cugir” a
inițiat acțiunea de identificare (cât mai amănunțită) , studierea şi consemnarea datelor referitoare la fiecare m.f.p..
Fiecăruia i s-a întocmit o fişă cu principalele date, respectiv istoricul acestuia:
denumire, semnificație, autor, realizator, lucrările necesare pentru reabilitare, protecție şi punere în valoare. Fiecare
m.f.p. a fost fotografiat (prin d-na Dornauer Silvia).
În continuare s-au întocmit 20 de proiecte cu text pentru
tăblițe care au fost transmise celor îndreptățiți, proiecte care
să fie transpuse pe tăblițe din metal, marmură sau lemn (de la
caz la caz), fie sculptate manual pe monument (la cele 2 de la
U.M.C., “Statuia Păcii” şi “Coloana Infinită”) în 7 iunie 2012
s-au şi aplicat tăblițe pe suport provizoriu) urmând ca să se
transpună pe suport metalic. (Între timp se consemnează
observațiile specialiştilor şi ale publicului cunoscător)
Cu această ocazie şi pe această cale Comitetul adresează
rugămintea tuturor cetățenilor din Cugir care au în administrare m.f.p. şi au primit scrisori cu proiecte de text pentru tăblițe să analizeze conținutul acestora şi să comunice
răspunsul Comitetului nostru pentru a fi aplicate. Cele 20
m.f.p. sunt : Monumentul eroilor cugireni căzuți în primul
şi al doilea război mondial, Monumentul foştilor deținuți politici, Troița revoluției din decembrie 1989, Crucea ostaşilor
din linia I-a ((Biserica Romano-Catolică), Troița bisericii
“Sfântul Ioan”, Troița bisericii “Sfânta Treime”,
Troița bisericii “ Sf. Gheorghe”, Troița Bobotezei, Troița
catedralei, Troița cardinalilor Greco-catolici, Crucea AGRU,
Crucea Bobotezei, Monumentul eroilor vinereni, Crucea
Romoşelului, Crucea Cetății, Crucea Viilor – Cugir, Coloana
Infinită, statuia “Să prefacem săbiile în pluguri”, Troița monument a erilor căzuți în războiul întregirii, Crucea Pochia.
Ar fi potrivit ca fiecare administrator de m.f.p. să execute
şi să aplice tăblițele cu istoricul operei dar, dacă nu se poate,
să transmită Comitetului datele finale şi acesta va face demersurile necesare pentru realizare.
Rugămintea Comitetululi este ca răspunsul la scrisoarea
noastră să fie transmis în timp util (aprox. 25 august) încât
pănă la 22 septembrie2012 , ziua deschiderii celei de a XV-a
ediții a festivalului “Toamna Cugereană” să fie amplasate.
(Precizare: “Comitetul Cetățenesc pentru Punerea în
valoare a Patrimoniului Local Cugir” este decis să facă demersurile necesare pentru ca toate m.f.p. să cuprindă tăblițe
cu istoricul acestora).
Preşedinte, Ing. Voicu Aurel
Vicepreşedinte, Dr. ing. Sudrijan Mihai
Secretar, Blaga Vistian
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NAŞTERI ÎNREGISTRATE:
- BĂLĂUŢĂ EZRA IONUŢ (ACT TRANSCRIS, născut în localitatea WINAMAC,
INDIANA - SUA);
- BOBOŞAN- CREŢU ALAN PETRU (ACT
TRANSCRIS, născut în localitatea ALCORCON -SPANIA);
- CREŢU-ANUŢEI DIANA LEIRE (ACT
TRANSCRIS, născută în lcoalitatea LOGRONO - SPANIA);Â
- CREŢU ARIATHNE - SHEILA (ACT
TRANSCRIS, născută în localitatea LOGRONO - SPANIA);
- SBUGHEA SARAH (ACT TRANSCRIS,
născută în localitatea ROMA-ITALIA);
- IUŞAN DAVID-ALEXANDRU (ACT
TRANSCRIS, născut în localitatea MADRIDSPANIA);
- TURLEA MELINA-IOANA (ACT TRANSCRIS, născut în localitatea MOURNIES - REP.
ELENĂ);
- SURD GRETA-VALENTINA (ACT TRANSCRIS, născută în localitatea ROMA-ITALIA).

- LUPEA RĂZVAN şi BACIU ALEXANDRA-IOANA;
- KUDLER FRANCISC şi SÎRBU
MARILENA;
- SCROB ALIN-ADRIAN şi BOBOIA
ALEXANDRA-LAURA;
- NAN DORIN-TIBERIU şi BOB
ROXANA-MARIA;
- RUS ADRIAN-NICOLAE şi MOLDOVAN ADELA-RAMONA;
- BUNEA GABRIEL-ADRIAN şi
ADAM MARIA-MIRABELA;
- SUCIU FLORIN-IOAN şi BLĂNARIU
MINODORA-ELENA;
- MIRCEA MARIUS-DANIEL şi
DRAGOTĂ ELENA-IULIA;
- CODARCEA RAUL-DOREL-GHEORGHE şi FLOREA ADELINA-MARIA;
- PINCA ION-MIRCEA şi BRÎNZAN
LAURA-ALEXANDRA;
- BÎRSAN DUMITRU-EUGEN şi
DRAGOMIR ANA-MARIA;
- MAN CIPRIAN-MARIAN şi
SCHEAU MĂDĂLINA-CRISTINE;
CĂSĂTORII ÎNCHEIATE:
- BOGHEAN VASILE-VLADIMIR şi
- FUNELAS ESCUREL ROMEL şi CIUCUREL CHEABURU ELENA-IOANA;
IOANA-DANA(ACT TRANSCRIS, căsătoriţi
- MOGA PETRU-CLAUDIU şi
în localitatea DETROIT - SUA);
IOANEŞ RODICA-FLORINA;
- TEODORESCU SIMION şi PÂCLIŞAN
- JURJ DANIEL-VASILE şi CHINDRIŞ
RODICA;
ILEANA.
- BĂLUŢIU TRAIAN-DANIEL şi STRÎMBU
GABRIELA-MARIANA;
DECESE ÎNREGISTRATE:
- ORGA FLORIN şi CUNŢAN NICOLETA- GOROG GHEORGHE, cu ultimul
DIANA (ACT TRANSCRIS, căsătoriţi în
domiciliu în Cugir, str.Mureşului nr.2;
localitatea GETAHE - SPANIA;
- TĂTAR FELICIA, cu ultimul domiciliu
- ADAM LUIZ-PAUL şi HUŞTIUC ANCAîn Cugir, str.Alex.Sahia nr.17;
LARISA;
- MAIERESCU SAVETA, cu ultimul
- STĂICUŢ VASILE şi PASCAR FLORENdomiciliu în cugir-Vinerea, str.TractorTINA;
istului nr.23;
- CANAHAI NICOLAE şi DUCAN LAURA- - FAGHIURA IOAN, cu ultimul domiADELINA;
ciliu în Cugir, str.G.Coşbuc nr.28;
- FĂŢAN NICOLAE-TIBERIU şi ATUDOSIEI - ŢIU MARIA-NICULINA, cu ultimul
ANCA-ANDREEA;
domiciliu în Cugir, str.S.Bărnuţiu nr.94;
- TUDOR CĂLIN-DRAGOŞ şi POPA
- MISOAGĂ ARTEMIZIA, cu ultimul
ANDREEA-ELENA;
domiciliu în Cugir, str.Constructorul
- MUNTEAN MIRCEA-FLORIN şi RESLIUC nr.3;
ELENA-VIORICA;
- ŞDIRA SOFIA, cu ultimul domiciliu în
- MĂRCUŞ MARIAN-GRAŢIAN şi IANCU
Cugir, str.Cloşca nr.19.
GRAŢIANA;
Rodica CRĂCIUN DRĂGOI
- OAJDEA VALENTIN-MIHAIL şi STRÂMNicoleta DAICU
BU MARIA-MAGDALENA;
Ofițeri stare civilă

Sfatul Specialistului:

PUTREGAIUL CENUȘIU AL VIȚEI
DE VIE
Toamna care se apropie cu pași repezi, ne va oferi o producție relativ bună
de struguri. Strugurii sunt prin compoziția lor extrem de valoroși pentru
sănătatea oamenilor. Ei conțin 73% apă, 24% zaharuri de tip monozaharide,
celuloză , pectină, acid tartic liber, materii minerale. Pe lăngă acestea restul
de 3%, strugurii conțin vitamine din complexul B, vitaminele C, A, PP și K,
dar și săruri minerale de potasiu, fosfor, magneziu, fier, calciu, siliciu. Acestea
toate au, spun specialiștii , un efect diuretic și sunt benefice pentru tratamentul multor boli. Sărurile de mangan din struguri influențiază în bine funcțiile
hepatice și renale, Datorită sărurilor de crom prezente în boabele de struguri,
acestea contribuie la scăderea în greutate. Din struguri se obține și vinul care
consumat cu echilibru, poate fi foarte util sănătății omului. Desigur ca să beneficiem de toate aceste avantaje ale strugurilor trebuie mare atenție din partea
cultivatorilor de viță de vie ca strugurii obținuți să fie de calitate, neafectați
de boli și dăunători. Una dintre bolile care afectează grav calitatea strugurilor
este putregaiul cenușiu, despre care vom scrie în articolul de față.
Putregaiul cenușiu este produs de ciuperca Botrytis cinerea. Putregaiul
cenușiu este considerat alături de mană și făinare ca fiind una din cele mai
păgubitoare boli ale viței de vie. Este o boală răspândită în toate zonele din
țară, inclusiv în zona noastră, iar atacul și pagubele variază în funcție de
condițiile climatice. De exemplu răspăndirea bolii se face în limite foarte largi
de temperatură, între 1-320 C, datorită cărui fapt boală este aproape întodeauna întâlnită în culturile de viță de vie. Cel mai important factor în dezvoltarea bolii este umiditatea, umiditatea ridicată favorizând atacul puternic.
Boala atacă toate organele plantei dar cel mai frecvent și păgubitor este
cel al boabelor. Boabele pot fi atacte de la începutul formării lor dar cel mai
frecvent sunt atacate la maturare. Putregaiul este ușor de recunoscut prin faptul că boabele atacate se înmoaie, crapă, se zbârcesc și se acoperă abundent cu
un mucegai cenușiu-brun.
Combatere. Ca măsuri de protecție se pot face următoarele lucrări:
- fertilizarea rațională cu îngrășăminte - excesul sau lipsa de îngrășăminte
pot influența rezistența naturală a plantei față de atacul acestei boli;
- efectuarea lucrărilor în verde (plivit, copilit, desfrunzit) la timp-desfrunzitul în perioada de coacere a strugurilor favorizează expunerea strugurilor la
soare, lucru care reduce dezvoltarea bolii
- legarea și dirijarea corectă( aerisită ) a lăstarilor.
În paralel cu aceste măsuri, mai ales la soiurile sensibile la putregai, trebuiesc efectuate tratamente chimice preventive cu pesticide specifice pentru putregai. Foarte important este tratamentul efectuat la intrarea strugurilor în
pârgă (momentul când strugurii sunt cel mai vulnerabili la atacul bolii), tratament care va proteja boabele până la coacerea deplină. Tratamentul poate fi
efectuat cu unul dintre produsele Chorus 75 WG - 0,05%, Teldor 500 SC 0,1%, Rovral 500 SC - 0,1%, Mythos - 0,3%.
					
Gheorghe SPATACEAN
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Pregătiri pentru “Toamna Cugireană”

Primăria Cugir se află în toiul pregătirilor pentru tradiționalul
festival "Toamna cugireană". În ultima ședință din luna august,
Consiliului Local Cugir a stabilit perioada de desfășurare a evenimetului precum și comisia de organizare a acestuia. Astfel,
editia a XV-a a "Toamnei Cugirene" are loc în zilele de 28, 29
și 30 septembrie, spectacolul artistic desfășurăndu-se pe scena
amplasată în Piața Consiliului Europei.
De organizarea manifestărilor se ocupă o comisie formată din
consilieri locali, angajați ai primăriei și ai Casei de Cultură.
Din cadrul evenimentului nu lipsesc competiţiile sportive,
demonstraţiile de dansuri, expoziţiile de artă şi tehnică militară
şi parada portului popular. Cugirenii de toate vârstele se pot delecta cu concerte de muzică populară şi uşoară. Pe scenă urcă
artiști îndrăgiți ai cantecului popular cum ar fi : Nineta Popa,
Ovidiu Homorodean, Robert Târnăveanu, dar și ansambluri precum "Câmpul Pâinii" din Vinerea, "Plaiuri Ardelene", Ansamblul
"Lăpuşul" din Târgul Lăpuş, "Dor Transilvan" din Cluj Napoca,
"Doina Albeşti" din Sighişoara, "Mugurelul" din Cluj Napoca,
"Timişul" din Timişoara. Serile sunt destinate muzicii ușoare,
astfel că publicul se va bucura sâmbătă de un concert oferit de
Phoenix, iar duminică îi va putea vedea pe cei de la Voltaj. Tot în
cadrul spectacolului de muzică ușoară de sâmbătă vor concerta:
formatia germană Duty Free din oraşul înfrăţit Wasserburg, formatia Non Profit și formația Riff.
Duminică seara, cugirenii vor putea asista şi la un inedit spec-

tacol medieval cu foc oferit de Argotica ce va avea loc în Piaţeta Casei
de Cultură.
Aşa cum ne-am obişnuit, acţiunile pregătite de organizatori se
vor desfăşura, în funcţie de specificul lor, în locaţiile deja cunoscute:
strada Stadionului (campionat Karturi), strada Ion Luca Caragiale –
în faţa sediului Primăriei Oraşului Cugir şi incinta Casei de Cultură
a Oraşului Cugir (expoziţiile), pe terenul de sport al Colegiului I. D.
Lăzărescu (campionat de fotbal), baza sportivă CSO Cugir (Campionat Naţional de Tenis) şi pe cetate (concurs Off Road). Singura
modificare apare la ruta pe care va fi organizată parada portului popular care, din cauza lucrărilor pe str. 21 Decembrie, va porni din fata
hotelului Drăgana, până la primărie.
Pentru buna desfăşurare a evenimentului, de vineri, 28 septembrie, ora 16:00, până luni, 1 octombrie, ora 6:00, circulaţia rutieră
va fi interzisă pe străzile pe care se va desfăşura festivalul „Toamna
Cugireană”. Conducătorilor auto care intenţionează să tranziteze
aceste zone, pe durata evenimentului, le vor fi recomandate rute
ocolitoare, pe arterele Vasile Alecsandri, Unirii, Victoriei, Cetății și
I. Creangă. În ceea ce priveşte ordinea publică, aceasta va fi asigurată
de Poliţia Oraşului Cugir, Poliţia Locală şi Jandarmeria Alba. Trebuie
spus că pe perioada desfăşurării competiţilor sportive şi a paradei
portului popular, un echipaj al ambulanţei, însoţit de un cadru medical va fi mobilizat în zonă pentru a putea interveni în cazul unor
evenimente nedorite.
		
Silviu Oprişiu, Şef Serviciu Casa de Cultură

Consiliul Local Cugir

Organizatori:
Primăria Oraşului Cugir

FESTIVALUL TOAMNA CUGIREANĂ
EDIŢIA A XVA CUGIR  2830 SEPTEMBRIE 2012
VINERI, 28 septembrie
Tenis de Câmp - Competiţie Naţională organizată în
colaborare cu Federaţia Română de Tenis
Finala Campionatului de Fotbal (terenul sintetic - Colegiul I. D.
Lăzărescu)
15.00 Concurs local de şah (Clubul Elevilor)

SÂMBĂTĂ, 29 septembrie
10.00
10.00
10.30
11.00
17.00

20.00

Cugirul- prezent în Malta, la un seminar pe teme de mediu

O delegaţie a Primăriei Oraşului Cugir se va deplasa în perioada 5-9 octombrie în localitatea Mellieha- Malta, în cadrul unui
proiect cu finanţare europeană. Este vorba de proiectul „TERRA
MIRABILIS – Protecţie Teritorială şi de Mediu” care a fost accesat de către administraţia locală Cugir alături de alte trei oraşe
din Europa: Municipalitatea Casalborgone (Italia), Municipalitatea
Mellieha (Malta) şi Municipalitatea Vecpiebalgas (Letonia). Între
aceste patru oraşe s-a stabilit o relaţie de înfrăţire care presupune
menţinerea unor legături permanente şi implementarea în diferite
acţiuni comune.
Vizita delegaţiei cugirene în Malta reprezintă a doua mobilitate a proiectului care va aborda teme ca: dezvoltarea mediului prin
energie, energii regenerabile în Europa, biodiversitate, varietate în
natură, conservarea naturii.
Prima mobilitate a avut loc anul trecut în localitatea Casalborgone din Italia unde a avut loc un schimb de bune practici în vederea
găsirii modalităţilor eficiente de a proteja mediul înconjurător atât

de ameninţat de poluare şi de distrugere.
Trebuie spus că proiectul „TERRA MIRABILIS – Protecţie
Teritorială şi de Mediu” se desfăşoară în baza programului
„Cetăţeni pentru Europa”, lansat de Comisia Europeană, 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.
Accesarea acestui proiect de către Primăria Cugir alături de
administraţiile din celelalte trei oraşe europene face parte din demersul autorităţii locale cugirene de a integra oraşul de la poalele
Drăganei în spaţiul european şi de a stabili colaborări cu diferite
localităţi din străinătate.
Insp. Ana-Maria Stoian,
Cabinet Primar

Ajutoare alimentare pentru 1800 de cugireni

Peste 1800 de cugireni vor beneficia de produse alimentare provenind din stocurile de intervenție comunitară destinate celor
mai defavorizate persoane din România. Este vorba de 202 beneficiari de ajutor social, 226 de şomeri, 891 de persoane cu handicap grav
şi accentuat, precum şi de 514 pensionari a căror venituri sunt sub 400 lei.
Spre deosebire de ceilalţi ani, sunt acordate mai multe categorii de alimente: făină albă, făină de mălai, paste făinoase, biscuiţi,
orez, zahăr, ulei, fasole boabe, mazăre boabe, roşii în bulion şi bulion de tomate. Produsele vor fi distribuite de către Serviciul Public de
Asistență Socială Cugir în baza buletinului de identitate / cărţii de identitate în original şi a actelor ce dovedesc categoria din care fac
parte cetăţenii beneficiari.
În momentul de faţă nu se ştie data la care vor fi distribuite aceste alimente, însă este preconizat că ele vor sosi la sfârşitul lunii
septembrie. 										Jr. Viorica ȘTIRB-NEDEL

VOX POPULI:

Ce sugestii aveţi pentru festivalul
		
“Toamna Cugireană"?

Bărăbanţ Mădălina
"Am luat parte la festivaluri din oraşe mult mai mari
ca şi Cugirul şi pot spune că "Toamna Cugireană" este destul
de bine organizată în fiecare an. În ceea ce ne priveşte pe noi
tinerii, cel mai mult apreciem concertele de muzică uşoară,
de aceea decât să fie contractate multe trupe, mai bine mai
puţine, dar să fie foarte cunoscute. Am auzit că anul acesta
va veni Trupa Voltaj şi cred caă este o alegere bună. Sunt
convinsă că va fi un succes concertul de duminică."
Mârza Mirela
"Nu ar fi lipsit de interes ca organizatorii sa ii invite la festival pe cugirenii care au reusit in anumite domenii
artistice şi doresc să mă refer la Simona Petric, campioană
mondială la Salsa, pe care, personal, şi cred că nu doat eu,
aş avea plăcerea să o văd dansând la Cugir, cu ocazia acestui
eveniment."

Crăciunescu Nicu
"Este bine că se organizează acest festival pentru că
mai avem nevoie şi de aşa ceva, nu doar de rele, că de acestea
au fost destule. Referitor la sugestii, consider că evenimentul
trebuie organizat pe măsura posibilităţilor financiare."
Ciorvaşi Albert
"Şi eu am participat la ediţiile trecute cu o expoziţie
de plante medicinale şi aromatice şi mi-a părut bine să văd
interesul oamenilor. Aştept şi în acest an festivalul, mai ales
că avem ocazia să ne bucurăm de prestaţia unor îndrăgiţi
interpreţi de muzică populară. Cred că este un eveniment pentru toate vârstele şi gusturile, cu muzică populară şi usoară,
cu competiţii sportive, cu expoziţii, cu paradă. În concuzie,
personal cred că este o sărbătoare reuşită."
				

Luminița BIRĂESC

Campionat interjudeţean de Karturi
Start Off Road
Deschidere Expoziţii Casa de Cultură
Simpozion – Importanţa Patrimoniului Istoric Local
(Sala de Consiliu a Primăriei)
Piesă de teatru – Un pedagog de şcoală nouă – I. L. Caragiale;
Cercul de Teatru al Casei de Cultură (scena festivalului)
Formaţia Non Profit
Formaţia Riff
Formaţia germană Duty Free
Premiere Competiţii Sportive
FORMAŢIA PHOENIX
Discotecă în aer liber

DUMINICĂ, 30 septembrie
12.00
13.00

Primarul oraşului Cugir, Adrian Teban a fost reales în funcţia de
vicepreşedinte al Asociaţiei Oraşelor din România
Edilul Cugirului a participat în perioada 29-31 august la Adunarea Generală a
AOR, prilejuită de alegerea structurilor de conducere ale asociaţiei. Evenimentul s-a
desfăşurat la Eforie Nord şi a reunit primarii din oraşele membre, principalii parteneri
de dialog din cadrul ministerelor, agenţiilor guvernamentale şi parlamentari.
În urma scrutinului desfășurat în cadrul Adunării Generale, primarul orașului Cugir, Adrian Teban a fost desemnat pentru a doua oară în functia de Vicepreședinte
al Regiunii de Dezvoltare VII din cadrul AOR. Astfel, edilul cugirean ramâne pentru
încă patru ani reprezentantul județelor Alba, Braşov, Covasna, Mureş, Harghita şi Sibiu,
judeţe ce compun regiunea VII a AOR.
Asociaţia Oraşelor din România este o organizaţie nonguvernamentală, apolitică,
reprezentând interesele celor 216 localităţăi urbane mici. Încă de la înfiinţarea sa, în
urmă cu 17 ani, Asociaţia Oraşelor şi-a fixat drept scop să devină un partener de dialog activ, susţinând agenda legislativă a administraţiei publice centrale, încercând
să puncteze, prin expertiza sa venită de la nivelul local, modificări de mai mică sau
mare anvergură. Legi importante precum administraţia publică locală, finanţele publice locale, cea privind descentralizarea sau salarizarea
funcţionarilor publici sunt acte normative la care Asociaţia Oraşelor, prin grupurile sale de lucru şi-a exprimat punctul de vedere, acesta
fiind adesea inclus în textul final, permiţând autorităţilor locale româneşti să mai facă un pas spre o administraţie europeană.
Adina BĂRBOI, Coordonator Regional, Regiune 7, AOR

Casa de Cultură a Oraşului Cugir

20.15
21.00

Parada portului popular (traseu-Hotel Drăgana,
Bulevardul Alexandru Sahia, Primărie)
Spectacol folcloric:
Taraful şi soliştii Casei de Cultură
Ansamblul Lăpuşul – Tg Lăpuş
Ansamblul Dor Transilvan – Cluj-Napoca
Ansamblul Doina Albeşti – Sighişoara
Ansamblul Plaiuri Ardelene
Ansamblul Câmpul Pâinii – Vinerea
Ansamblul Mugurelul – Cluj-Napoca
Ansamblul Timişul din Timişoara alături de soliştii
Carmen Popovici Dumbravă
Dumitru Stoicănescu
Ramona Roescu
Ancuţa Fleşiariu
Solişti – Ovidiu Homorodean
Robert Târnăveanu
Nineta Popa
Premiere Competitii Sportive
Artgotica – spectacol medieval (Piaţeta Casei de Cultură)
FORMAŢIA VOLTAJ
Discotecă în aer liber
FOC DE ARTIFICII

Parteneri Media:

În atenţia
persoanelor vârstnice
Primăria Oraşului Cugir, în colaborare cu Serviciul Public de Asistenţă
Socială şi Casa de Cultură vă invită, luni 01.10.2012 să participaţi la petrecerea
organizată cu ocazia “Zilei Internaţionale a Persoanelor Vârstnice”, la Cantina Casei de Cultură Cugir. Preţul unei invitaţii este 25 lei/persoană şi se pot
achiziţiona de la sediul Centrului Multifuncţional de Servicii Sociale Cugir
din strada 21 Decembrie 1989, nr. 47 (în spatele secţiei de psihiatrie), zilnic
între orele 8-16, începând cu data de 17.09.2012.
Tot în cadrul aceleiaşi manifestări vor fi aniversate cuplurile care împlinesc 50 de căsătorie care sunt invitate să depună dosarul pentru premiere
la sediul Centrului Multifuncţional de Servicii Sociale Cugir din strada 21
Decembrie 1989, nr. 47 sau la Casa de Cultură. Dosarul va conţine copie după
actele de identitate şi certificatul de căsătorie, termenul limită de depunere al
acestuia fiind 25.09.2012.			

Atenţie la arderea miriştilor
şi a vegetaţiei uscate!
În luna august, pompierii din cadrul Serviciului Voluntar pentru
Situații de Urgență Cugir au fost nevoiți să intervină pentru stingerea a șase incendii produse pe terenurile agricole (miriști și grădini).
Aproximativ 6 ha de teren au ars ca urmare a iresponsabilității unor
cetățeni care au utilizat focul deschis, fără a lua măsurile de siguranță
care se impun.
Având în vedere situaţia operativă înregistrată în ultima perioadă,
caracterizată prin creşterea numărului de incendii pe terenurile agricole, precum şi condiţiile meteorologice de secetă, care contribuie
agravant la aceasta, pentru prevenirea unor asemenea evenimente,
trebuie luate unele măsuri specifice.
Arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi a altor
materiale combustibile se face în locuri special amenajate ori pe
terenuri pregătite, cu luarea măsurilor ce se impun pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi, asigurându-se supravegherea
permanentă a arderii, precum şi stingerea jarului după terminarea
activităţii. Arderile se execută cu respectarea următoarelor prevederi generale:condiţii meteorologice fără vânt, colectarea în grămezi a
vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale în cantităţi astfel încât arderea
să poată fi controlată.
Totodata, cetatenii terbuie să știe că astfel de manevre se execută
în zone care să nu permită propagarea focului la fondul forestier /
construcţii şi să nu afecteze reţelele electrice, de comunicaţii, conductele de transport gaze naturale, produsele petroliere ori alte
bunuri materiale combustibile. Înainte de a utiliza focul, este necesara curăţarea de vegetaţie a suprafeţei din jurul fiecărei grămezi pe
o distanţă de 5 m. Arderile sunt permise numai pe timp de zi, sub
supravegherea permanentă, cu asigurarea mijloacelor şi materialelor
pentru stingerea eventualelor incendii. Este obligatoriu ca focul să fie
stins înainte de părăsirea locului arderii.
Reamintim că arderea miriştilor, vegetaţiei uscate şi a resturilor
vegetale fără respectarea măsurilor specificate mai sus se sancţionează
conform H.C.L. 210 / 2006 cu amendă de la 500 lei la 1000 lei.
Inspector Protecţie Civilă,
Mircea ZBUTEA

