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Primarul Adrian Teban :“Continui cu încredere că pot finaliza proiectele începute.”

Domnule primar, Adrian Teban, în 5 iunie cetăţenii din Cugir şi-au exprimat prin vot încrederea
în dumneavoastră şi în proiectele de dezvoltare pe care le susţineţi. Cu ce gânduri plecaţi în acest al
patrulea mandat de primar?
În primul rând, vreau să mulţumesc tuturor celor care au participat la vot, şi mai ales celor care miau acordat în continuare încrederea lor. Rezultatele acestor alegeri au demonstrat faptul că oamenii ştiu
să aprecieze faptele, nu vorbele, proiectele reale, nu discursurile demagogice, orginalitatea, nu imitaţia.
De aceea, îmi continui activitatea ca primar cu energie, cu mulţumire şi cu încrederea că pot finaliza
proiectele începute. Îmi doresc ca aşteptările oamenilor să fie cât mai fidel reprezentate în Consiliu Local Cugir, problemele lor să fie preluate, analizate şi rezolvate în timpul cel mai scurt. Sunt convins că în
actuală configuraţie a legislativul local, voi avea susţinerea necesară pentru a pune în practică proiectele de
dezvoltare locală pe care m-am angajat că le voi implementa în acest mandat.
Domnule primar, înainte de a aborda obiectivele pe care vi le-aţi propus pentru viitor, am dori să
ne uităm retrospectiv la mandatul pe care l-aţi încheiat. Votul dovedeşte clar că majoritatea cetăţenilor
au apreciat activitatea dumneavoastră din 2012-2016, însă au existat şi o serie de nemulţumiri. Cum
le veţi gestiona pe viitor ?
E adevărat că au existat nemulţumiri, de care ştiam şi care erau întemeiate, dar care se datorau unor
probleme complexe. Spre exemplu, actualul transport public de călători nu satisface nevoile oamenilor, însă
soluţia nu este una imediată. Putem rezolva această problemă şi o vom face prin modernizarea serviciului
cu fonduri europene, lucru pe care l-am spus şi în campania electorală.
O altă nemulţumire a fost legată de timpul şi modul în care au decurs lucrările la proiectul de rabilitare
a străzilor 21 Decembrie 1989, Vasile Alecsandri, 1 Mai, Mihai Viteazul, Avram Iancu şi Răul Mic din
Cugir şi str. Eroilor din Vinerea. Investiţia trebuia terminată până la sfârşitul anului trecut, însă, cu părere
de rău, nu am reuşit. Din punctul nostru de vedere este vina constructorului, care, la rândul său dă vina pe
schimbările de proiect care au avut loc pe parcurs. Dincolo de toate aceste nemulțumiri, important este că
am reuşit să ducem la capăt acest proiect în baza căruia, pe lângă renovarea străzilor, au fost realizate sau
extinse reţelele de apă, de canalizare menajeră şi pluvială. O asemenea investiţie făcută pe 7 străzi concomitent, în valoare totală de peste 17.700.000 lei, ar fi fost imposibil de susţinut din bugetul local.
În rest, au existat nemulţumiri care puteau fi preîntâmpinate cu puțin mai multă promptitudine şi mă refer la schimbarea unor becuri, la igienizarea unor zone sau cosirea ierbii de pe domeniului public. Pe viitor,
având alături o echipă cu experiență, sunt convins că va creşte operativitatea administraţiei locale.
Care este primul obiectiv din mandatul pe care tocmai l-aţi început?
E adevărat că am început un nou mandat, însă activitatea a continuat conform programului de investiţii
stabilit. După cum observaţi, în tot acest timp am continuat lucrările de modernizare a Arenei Cugir, am
executat lucrări de reparaţii la stadionul nou unde a avut loc Festivalul Cetăţilor Dacice, am asfaltat strada
Narciselor, Aurel Vlaicu. Pentru viitor avem mai multe obiective printre care: crearea unor centuri ocolitoare a localităţilor Cugir şi Vinerea, modernizarea străzii Victoriei, inclusiv a zonei Zaharia şi a celei din
faţă primăriei, Totodată, vom moderniza străzile: I.B. Deleanu, Carpaţi, Horea şi Nuferilor din Cindeni,
străzile Scăunel, S. Bărnuţiu şi G. Enescu de pe Râul Mic şi străzile Morilor, Merilor, Zăvoiului, Tractoristului, Dealului şi Principala din Vinerea. Intenţionăm să reluăm programul privind parcările şi să amenajăm
astfel de spaţii pe străzile Gr. Ureche, Victoriei (Zona MSR şi cea cuprinsă între str. Victoriei şi str. Ştefan
cel Mare), Aleea Constructorului (vechea platforma de gunoi), Rozelor nr. 1, Narciselor, I. Creangă (zona
Pieţei şi cea cuprinsă între str. Contructoruluişi I. Creangă), Tineretului, zona dintre străzile Al. I. Cuza
şi Griviţei, precum şi parcarea destinată Pieţei de Sus.
În mandatul trecut, Spitalul Orăşenesc Cugir a
beneficiat de cele mai multe investiţii, fiind modernizate şi dotate clădirile ce adăpostesc Ambulatoriul şi
Chirurgia-Interne. Cu toate acestea, unitatea medicală continuă să aibă o problemă- lipsa medicilor.
Cum vedeţi rezolvarea acestei probleme?
Odată create condiţii decente vom aveam şi medici. În urmă cu câţiva ani, fiind prezent la Wasserburg,
am vizitiat spitalul de acolo unde am întâlnit un doctor român. L-am întrebat de ce nu a rămas să profeseze
acasă, în România, aproape de familie iar el mi-a răspuns: “M-am săturat să fac pe Dumnezeu, să hotărăsc
cine trăieşte şi cine nu”. Aşadar, nu doar salariile mici îi alungă pe medici, ci şi condiţiile precare din spitale,
lipsa de aparatură, de medicamente şi alte lucruri necesare activităţii. Veţi vedea că toate aceste investiţii vor
aduce medici pentru fiecare specializare existentă la nivelul spitalului şi sunt semnale bune în acest sens.
Cu această convingere vom investi în continuare în spital, iar în acest mandat vom moderniza MaternitateaPediatria şi vom amenaja locuinţe de serviciu în fosta clădire de recuperări fizice, care a mai avut această

destinaţie şi în trecut.
Aveţi ceva planuri pentru locuitorii din cătunele de munte, care ştim că au probleme cu drumurile, mai ales iarna şi în sezonul ploios?
Avem şansa să depunem proiecte europene pentru amenajarea de drumuri forestiere şi vrem să
exploatăm această posibilitate. Acum pregătim documentaţia pentru drumul de pe Valea Grușerii, care leagă
Frăsineii şi Fețele. Intenţia noastră este să modernizăm toate drumurile de munte ce leagă Cugirul de satele
aparţinătoare: Bucuru, Mugeşti, Calene, Feteni. Mai avem o documentaţie şi un studiu de fezabilitate pentru electrificarea satului Frăsinei care este ultimul sat de munte rămas neelectrificat. În momentul de faţă
suntem în faza de expropiere şi schimb de teren pentru conectarea la energia electrică.
O ultimă întrebare: ținând cont că este perioada concediilor și a vacanței, cam ce-ar putea face
cugirenii în timpul liber în oraș?
Este un domeniu pe care intenționăm să-l dezvoltăm mai mult în viitor. Deocamdată am reușit să
amenajăm un spațiu plăcut pentru picnik și alte activități recreative în Poiana cu Goruni din Vinerea și vrem
ca astfel de posibilități să fie create și pe Râul Mic și Râul Mare. Ne-am fi dorit să avem un ștrand, pentru că
știu că este o dorință mai veche a cugirenilor, însă până în momentul de față au avut prioritate alte probleme.
În ceea ce-i privește pe tineri, Arena Cugir le stă la dispoziție, aici putând practica fotbal, tenis, box,
karate, atletism, handbal şi şah. Tot aici va avea loc în perioada 16-18 iulie o cometiție amicală de fotbal
între echipele noastre și cele ale prietenilor noștri din Wasserburg- Germania și Ţipala, raionul IaloveniRepublica Moldova.
Binențeles, că este un sezon în care avem parte și de evenimente cultural-artistice de anvergură. Am
avut bucuria să fim gazde și organizatori pentru Festivalul Cetăților Dacice, pe care încercăm de câțiva ani
să-l aducem în Cugir. Am reuși, iar de acum înainte am intrat în circuitul celui mai important festival dacic
din România. Urmează Festivalul de Dansuri și Tradiții Populare în Vinerea, Toamna Cugireană, precum și
ale manifestări artistice organizate la Casa de Cultură Cugir.
Domnule primar, Adrian Teban vă mulţumim, vă dorim sport în activitate şi putere de muncă pentru a
pune în practică toate proiectele de dezvoltare ale oraşului.
Luminița BIRĂESC

A fost constituit Consiliul Local al Orașului Cugir.
Călin Furdui este noul viceprimar
Alegerile locale ale anului 2016 şi-au semnat actul final
odată cu investirea în funcţie a aleşilor care vor forma pentru
următorii patru ani legislativul local. Şedinţa festivă de constituire a Consiliului Local a avut loc sâmbătă, 25 iunie, la aproximativ trei săptămâni după ce cugirenii şi-au nominalizat opţiunile
la vot. Membrii noului Consiliu Local au primit mandatele din
partea Biroului Electoral Local şi au fost validaţi în funcţie, iar
primarul Adrian Teban şi-a început oficial cel de-al patrulea
mandat în fruntea primăriei
Noii membri ai Consiliului Local au depus jurământul în
Sala de Ședințe a CL din incinta Primăriei, consemnându-se astfel intrarea efectivă în funcţie. Şedinţa a debutat sub conducerea
reprezentantului Instituției Prefectului, jr. Cristian Ciutrilă, iar
mai apoi, conform legii, a fost condusă de decanul de vârstă,
Duma Laurențiu (80 de ani) secondat de doi cei mai tineri consilieri Jibotean Marius (29 ani, PNL) și Arion Florin (33 ani,
PNL)
În noua formulă, PNL domină componența Consiliului
Local, cu 11 consilieri, cee ce reprezintă trei sferturi din totalul
legislativului. Este urmat de PSD care în urma alegerilor au obținut 7 mandate și de ALDE cu un singur mandat. În actuala configurație, PNL a reușit cu majoritate de voturi să ocupe și funcția de viceprimar, ales fiind
Călin Furdui (46 ani), cel care timp de patru ani a ocupat funcția de administrator public al orașului. Social –
democrații au făcut la rândul lor o propunere pentru funcția de viceprimar, pe social-decocratul Popa Daniel,
care a întrunit un număr de 8 voturi, 7 din partea PSD și 1 vot din partea ALDE.
Componența Consiliului Local Cugir este următoarea:
Comisia pentru buget–finanţe, servicii publice, administrarea domeniului public şi privat al oraşului:
Popescu Rafael (PNL), Jibotean Marius Oliviu (PNL), Dumitru Bogdan Mihai (PSD)
2.Comisia pentru industrie, agricultură, comerţ, prestări servicii, turism: Roșian Radu Călin (PNL),
Morariu Marin (PNL), Todorescu Mircea (ALDE), Dincu Paul Petru (PSD), Trifan Mircea Augustin (PSD)
3.Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului,
conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură: Muntean Emil Nicolae ( PNL), Micu Romulus (PNL),
Duma Laurențiu (PSD)
4.Comisia pentru învăţământ, sănătate, cultură, sport, culte, protecţia socială, tineret, protecție copii și
familie: Cherecheș Ioan Dan (PNL), Arion Florin (PNL), Petric Tatiana Mariana (PNL), Simu Mircea (PSD),
Popa Daniel Doru (PSD)
5.Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, de disciplină, apărarea ordinii publice: Ferchian
Ioan Mircea (PNL), Furdui Călin Răzvan (PNL), Sava Gheorghe (PSD)
Conform procedurilor, după validarea consilierilor locali, s-a făcut învestirea primarului orașului Cugir,
Adrian Teban, care a depus, la rândul său jurământul și care a rostit un scurt discurs prin care a i-a îndemnat
pe aleșii locali să fie în slujba cetățenilor Cugirului.
Reamintim că numărul de alegători în cele 22 secții de votare a fost de 22.926, din care s-au prezentat la
votul din 5 iunie a fost de 42,71%, adică 9.791, dintre care 9375 si-au exprimat votul în mod valid.
Conform datelor centralizate la Biroul Electoral Județean, Adrian Teban a obținut cel de-al patrulea
mandat de primar al orașului Cugir cu 56,89%. A fost urmat de Mircea Augustin Trifan (PSD) – 33,52%, Ion
Cosmin Dubleş (ALDE) – 4,51%, Sorin Vasile (PMP) – 3,87%, Lucian Tiberiu Ştefănie (UNPR) - 1, 21%.
Pentru Consiliul Local, rezultatul votului a fost următorul: PNL – 50,63% (11 consilieri), PSD – 34,17 (7
consilieiri), ALDE - 6,2%(1 consilier), UNPR – 2,51%, PMP – 4,36%, PSRO – 2,17
Pentru Consiliul Județean s-a votat astfel: PNL – 49,34%, PSD – 36,78%, PMP – 5,25%, ALDE – 2,67%,
UNPR – 1,96%.
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CNADR își reconsideră poziția cu privire la conectivitatea Cugirului la A1
După Petiţia semnată de 7000 de cugireni pe care Primarul Oraşului Cugir, Adrian
Teban a înaintat-o Preşedintelui Românei, conducerea administrației locale a continut demersurile cu privire la conectivitatea Cugirului la Autostrada A1. În luna martie au fost
trimise noi solicitări către CNADR și Ministrul Transporturtilor, Dan Marian Costescu în
care primarul, Adrian Teban a prezentat argumentele cu privire la realizarea investiţiei şi
a propus ca soluţie tehnică realizarea unor bretele. Răspunsul CNADR a venit în aceeași
lună și a fost acela că: “În cadrul Contractului “Elaborare Studiu de Prefezabilitate privind
realizarea de noi noduri rutiere pe autostrăzi (A1, A2, A3, A4) a fost studiată necesitatea
realizării unui nod rutier în zona drumului județean DJ 704-drumul național D7- Autostrada A1. Studiu de prefezabilitate a evidențiat necesitatea realizării unui nou nod rutier
autostrada A1- Cugir drumul județean DJ 704 (km 326+155 al autostrăzii A1).”
Reamintim că în urmă cu un an, Directorul general al CNADNR din acel moment, Narcis
Neaga considera că investiţia nu se justifică, în condiţiile în care sunt deja realizate 2 noduri rutiere unul la 16,3 km de intersecţia DJ 704 cu DN7 şi un altul la numai 7,1 km de aceeași intersecţie. Noua poziție a CNADR oferă
spertanțe cu privire la conectarea Cugiului la A1 în viitorul apropiat .
Menționăm că în adresele înaintate CNADR și ministrului Dan Marian Costescu, a fost amintit faptul că încă din anul 2012, de când au
început primele lucrări de terasament la autostradă, administraţia locală a cerut Ministerului Transportului şi Infrastructurii să asigure conectarea Cugirului în apropierea intersecţiei dintre DJ 704 şi DN 7. “De atunci, au fost trimise memorii către toţii miniştrii: Anca Boagiu, Ovidiu
Silaghi, Ramona Mănescu, Dan Şova, Ioan Rus, Iulian Matache în care s-a argumentat necesitatea amenajării unui nod rutier în locul mai sus
amintit. În dată de 2 noiembrie 2015, conducerea administraţiei locale a înaintat către Preşedintele României, Klaus Werner Iohannis o Petiţie
pentru conectarea Cugirului la autostrada A1, semnată de 7000 de locuitori.”
Motivele pe care administrația cugireană le-a invocat de fiecare dată în sprijinul conectivităţii Cugirului la A1 sunt: “Cugirul reprezintă
unul dintre cei mai importanţi producători din industria de apărare din România. Aici funcţionează două întreprinderi de armament şi muniţie
-Uzina Mecanică Cugir şi Fabrică de Arme- care sunt cuprinse în planul naţional de mobilizare. Tot în oraşul Cugir se găseşte unul din marii
investitori străini, societatea germană Daimler care intenţionează să extindă activitatea Star Transmission pe teritoriul oraşului nostru. La
aceste considerente economice şi de securitate, se adaugă şi unele turistice: accesul rutier în arealul turistic din Munţii Şureanu se poate face
din DN 7- Şibot, pe drumul judeţean 704, care traversează oraşul Cugir şi urmăreşte cursul Râului Mare până la Poarta Raiului - domeniul
schiabil Şureanu. “
În adresele trimise în luna martie s-a precizat că “oraşul Cugir poate fi conectat la autostrada A1 cu costuri minimale, întrucât podul peste
DN7 este deja realizat, urmând a fi executate doar bretele de conectare. “
Luminița BIRĂESC

Strategii de dezvoltare ale spitalului
orășenesc Cugir

Teban şi cu sprijinul Consiliului Local Cugir vom continua
să investim în reabilitarea Cladirii pediatrie – maternitate –
ginecologie, în amenajarea unor locuinţe de serviciu pentru
medici, în amenajarea unui spațiu adecvat pentru serviciul
de ambulanţă și pentru serviciile auxiliare spitalului: statistica, serviciul de resurse umane, contabilitate, juridic și
administrativ.
Florin ARION,
Managerul Spitalului Orășenesc Cugir

Centru de inovare si transfer
tehnologic Cugir-Alba

Spitalul din Cugir este o dovadă a faptului că, atunci când există
interes, lucrurile se pot dezvolta în beneficiul comunităţii. Unitatea
medicală a beneficiat în ultimii ani de o atenție sporită din partea
Primăriei și a Consiliului Local Cugir, atât în privința investițiilor în
lucrări de modernizare și în aparatură, cât și în legătură cu atragerea
unor medici noi.
După traversarea cu brio a procesului de acreditare desfasurat in
perioada 22 – 26 februarie 2016, echipa de conducere a Spitalului
Orasenesc Cugir a trecut in regim de urgenta la o strategie de imbunatatire a imaginii institutiei, in concordanta cu trendurile anului
2016. Am reinnoit site-ului oficial, am creat o pagină de Facebook,
nelipsită în cadrul spitalelor importante din țară, iar printr-un anunț
inedit, am atras doar într-o săptămână peste 100.000 de vizualizări.
Ingenios şi în trend cu evoluţia comunicării, unitatea noastră și-a
“tratat” parțial criza de cadre medicale, câțiva medici înscriinduse la concurs. Printre aceștia s-au numărat și un psihiatru, un oftalmolog, dermatolog și diabetolog, care și-au început activitatea în
cadrul Spitalului Orășenesc Cugir.
Pe planul managementului resurselor umane, în prima parte a
anului 2016 am reușit să angajăm personal auxiliar medical pe toate
posturile vacante existente în instituție, astfel ca angajații unității
sanitare să nu mai fie nevoiți să efectueze ore suplimentare, care
practic scădeau randamentul muncii. De asemenea, începand cu
data de 05.05.2016, urmare a cooptarii celor 4 medici noi la Spitalul Orășenesc Cugir s-au diversificat și serviciile medicale furnizate
pacienților în Ambulatoriul de specialitate, suplimentandu-se cele
existente până în prezent cu cabinetele de psihiatrie, diabet – boli
nutriționale și oftalmologie. Astfel, la Spitalul Orășenesc Cugir și-au
început activitatea: Dr. Mihu Geanina- Diabet, nutriție și boli metabolice- program: Luni – Vineri, între orele 8:00 – 15:00; Dr. Medrea
Florin- Psihiatrie– program: Luni – Vineri, între orele 10:30 – 14:00;
Dr. Roșca Cosmin- Oftalmologie– program: Marți, între orele 8:00
– 16:00.
Un alt aspect foarte important în procesul de îmbunătățire
continuă a calității serviciilor medicale este ameliorarea condițiilor
hoteliere. Astfel, conducerea Spitalului Orășenesc Cugir şi-a propus
să ofere pacienţilor unităţii condiţii optime de spitalizare. Spaţiul
rezervat pentru acest segment dispune de 147 de paturi şi se află în
plin process de îmbunătățire. In momentul de față, secțiile și compartimentele de specialitate dispun, de grupuri sanitare cu dușuri în
saloane, grupuri sanitare pentru personal, vestiare, mobilier nou,
saloane dotate cu aparate de aer condiționat și aparate TV, plase
contra insectelor, folie /jaluzele de protecție împotriva razelor solare. Totodată, meniul de hrană este diversificat, cuprinzând, atât
meniu pentru diabetici, meniu în funcție de diagnostic, cât și pentru pacienții care țin post. De asemenea, în incinta spitalului au fost
amenajate locuri de relaxare, recreere pentru pacienți, înlăturânduse discomfortul creat de praful și aglomerația de autoturisme parcate
în curtea spitalului; au fost amenajate peste 40 de locuri de parcare
în partea de sud a Policlinicii astfel că, atât angajații instituției cât și
pacienții să aibă loc de parcare și un acces cât mai rapid la cabinetele
medicale sau la secțiile spitalului.
Ţinând cont de strategia managerială pe care o vom adopta
în viitorul apropiat, ne aşteptăm să crească adresabilitatea spitalului, precum și calitatea actului medical. Alături de primarul Adrian

Asociația pentru Dezvoltare Socio-Economică prin membrii
asociați Consiliul Județean Alba, Parcul Industrial Cugir, Universitatea Politehnică Timișoara și Universitatea 1 Decembrie
1918 Alba Iulia, și-au propus ca obiectiv prioritar prin Programul Operațional Regional 2014-2012 - promovarea transferului
tehnologic.
Astfel, în urma unui studiu al mediului economic din regiune, prin Strategia de Dezvoltare a Regiunii Centru 2014-20120
s-a stabilit ca obiectiv creșterea competitivității economice a Regiunii, prin valorificarea mai bună a potențialului regional, prin
stimularea inovării și a economiei orientate spre cunoaștere, prin
dezvoltarea unor instrumente specifice (infrastructura de afaceri,
de transfer tehnologic, clustere, rețele de afaceri)și prin crearea
unui mediu atractiv pentru investiții.
O importantă provocare pentru IMM-urile din regiune este
creșterea gradului de modernizare și extinderea inovării. Deși
există un interes real din partea intreprinderilor mici și mijlocii
pentru inovarea produselor și serviciilor oferite, capacitățile
financiare și organizatorice ale acestor companii nu sunt suficiente pentru a le asigura accesul dorit la cele mai performante
tehnologii.
Transferul tehnologic către potențialii beneficiari din sectorul economic este la un nivel nesatisfăcător, acest lucru afectînd
competitivitatea economică a firmelor din județul Alba și Regiunea Centru.
Pornind de la această situație și de la prioritatea asumată la
nivel național și european de a crește rolul cercetării-inovării
în economie a fost desemnată ca prioritate regională crearea și
susținerea centrelor de transfer tehnologic precum și a unor centre de inovare puternice în domeniile de interes pentru regiune.
Totodată, Județul Alba-prin Strategia de Dezvoltare 201420120 (prin politici înglobate în Obiectivul prioritar 1.1) și
Orașul Cugir-prin Strategia de Dezvoltare 2014-2020 au identificat ca nevoi specifice dezvoltarea infrastructurii de inovare
și transfer tehnologic. Menționez că în zona vizată de proiect
activează numeroase societăți comerciale din domeniul industriei
auto, mecatronicii, tehnologiei informațiilor și comunicațiilor.
Dacă intreprinderile mari au avantajul că pot asigura din
surse proprii bugetul, competentele,infrastructura de cercetare
și mecanismele de realizare necesare, pentru companiile mici
și mijlocii inovarea reprezinta o provocare pe care, în cele mai
multe cazuri, nu o pot gestiona singure.
Din acest motiv am decis initierea Proiectului ,,CENTRULUI DE INOVARE SI TRANSFER TEHNOLOGIC CUGIRALBA ".
Principalele activități prevăzute în proiect sunt următoarele :
-Crearea și dotarea Centrului de Inovare și Transfer Tehnologic Cugir-Alba
-Asistența și consultanța în vederea dezvoltării activității
economice inovative
-Elaborarea de studii de investiții tehnologice
-Prognoza și evaluare tehnologică,audit tehnologic
-Dezvoltarea de baze de date cu informații privind ofertele
de cercetare-dezvoltare și cererea în domeniu provenită de la mediul de afaceri
-Organizarea și participarea la evenimente destinate de informare și conștientizare asupra inovării
Este un obiectiv ambițios, greu, dar cu conștiinciozitate,
consecvență, răbdare și maximă exactitate poate deveni realitate.
Președinte al Asociației pentru Dezvoltare SocioEconomică Alba
Director General al Parcului Industrial Cugir
Dr.Ing.Emil Nicolae MUNTEAN

DE LA O LUNÃ...LA ALTA...
Junioarele de la CSO Cugir s-au impus
în turneul amical de handbal de la Orăştie
Echipele de junioare IV şi V ale Clubului Orășenesc Cugir (CSO) au câștigat
turneul amical de handbal feminin, desfășurat recent în Sala Sporturilor a Școlii
Gimnaziale „Dominic Stanca” din Orăștie.
La competiție au participat trei cluburi sportive: CSO Cugir, CSM Dacia
Orăștie 2010 și CSO Retezatul Hațeg, care au aliniat câte o echipă la fiecare
grupă de vârstă din competiție, junioare IV și junioare V.
La turneul amical destinat junioarelor V, handbalistele de la poalele
Drăganei nu au avut emoții, sportivele impunându-se în ambele meciuri, cu
diferență de 13 și 18 goluri. De amintit că în ultimul meci cu Dacia Orăștie, tabela de scor indica la pauză scorul de 10-0. În cele două meciuri disputate junioarele V CSO Cugir au înscris un total de 34 de goluri și au primit doar 3 goluri.
La această grupă de vârstă a junioarelor V, CSO Cugir a oferit și golgheterele competiției, astfel: Daria Cibian (9 goluri), Mara Olinovici (7 goluri) și
Denisa Fleșeriu (7 goluri).
Clasament turneul amical de handbal Orăștie – Junioare V a arâtat astfel:
1.CSO Cugir – 2 victorii (2 meciuri); 2. CSO Retezatul Hațeg 1 victorie, 1 înfrângere (2 meciuri), 3.CSM Dacia Orăștie 2010 – 0 victorii, 2 înfrângeri (2
meciuri).
La turneul amical de handbal dedicat junioarelor IV s-a disputat un singur
meci, cel dintre junioare IV CSO Cugir și junioare IV ale clubului CSO Retezatul
Hațeg. Victoria le-a revenit cugirencelor care s-au impus la sfârșitul celor 20
de minute de joc, cu scorul de 11-6. Golgheterele seriei au fost Karina Roman
(4 goluri) și Cătălina Ursa (3 goluri). Clasamentul turneului amical de handbal
Orăștie –Junioare IV: 1. CSO Cugir, 2. CSO Retezatul Hațeg, 3. CSM Dacia
Orăștie 2010.

Stimulent educaţional pentru copiii din grădiniţele
cugirene care provin din familii defavorizate
Prin Hotărâre de C.L., Serviciul Public de Asistenţă Socială este
împuternicit să deruleze activitatea de acordare a stimulentului
educaţional pentru copiii de grădiniţe care provin din familii defavorizate. Tichetul social se acordă copiilor cu vârsta între 3 şi 6 ani
proveniţi din familii defavorizate şi al căror venit lunar pe membru de
familie este de până la de două ori nivelul venitului minim garantat pentru o persoană singură, respectiv 284 de lei, prevăzut de legea 416/2001
privind venitul minim garantat. Stimulentul se acordă lunar, pe perioada participării copilului la activităţile organizate în cadrul unităţilor de
învăţământ preşcolar, în perioada septembrie – iunie, iar distribuirea
tichetelor se face de către primărie.
Primăria are în sarcină activitatea de achiziţie şi gestionare a tichetelor sociale pentru grădiniţă, iar activitatea de identificare a beneficiarilor le revine deopotrivă primăriei, şcolilor din oraş, Serviciului
Public de Asistenţă Socială şi medicilor de familie.

A IX-a ediție a Festivalului de Folk
„Zilele Tineretului”

Festivalul „Zilele tineretului” s-a desfăşurat în acest an în centrul
oraşului, pe Bulevardul Alexandru Sahia, organizatorii renunțând la locația
de pe Râul Mare din dorința de a crește accesibilitatea evenimentului. Chiar
dacă a plouat, așa cum s-a întâmplat în ultimii ani, sute de cugireni s-au
bucurat de muzica folk promovată la festival.
Spectacolul i-a readus pe scenă pe elevii Școlii Gimnaziale „Iosif
Pervain”, urmați de artiștii Cercului de canto, pian și chitară al Casei de
Cultură. Cei prezenți s-au bucurat de repertoriul îndrăgitelor trupe locale
„Amurg”, „Millenium C”, grupului „Aprentis”și grupul “Anotimpuri”.
Apogeul festivalului a fost atins de concertele celebrilor artiști Ducu
Bertzi, Mike Godoroja, Andrei Păunescu și Vasile Mardare.
Festivalului de Folk „Zilele Tineretului”s-a aflat la a IX-a ediție și a fost
organizat de Consiliul local, Primăria și Casa de Cultură Cugir.

Peste 1300 de copii implicaţi în
acţiunile organizate de ziua lor

Primăria, Casa de Cultură Cugir şi Clubul Sportiv Orăşenesc, în parteneriat
cu instituţiile şcolare au pregătit de Ziua Copilului o serie de manifestări artistice şi sportive. Cei mici au avut parte de numeroase concursuri, precum şi de
câteva momente inedite. Locurile de desfăşurare au fost Arena Cugir, Bulevardul
Alexandru Sahia şi strada Tineretului. Pentru o mai mare siguranţă, majoritatea
concursurilor sportive au fost aduse pe stadion, participanţilor fiindu-le solicitate
echipamente de protecţie, cum ar fi cotiere, genunchere, cască, în funcţie de tipul
competiţiei Proaspăt modernizata Arena Cugir a fost luată cu asalt de cei aproximativ 230 de copii dornici să se întreacă la fotbal, biciclete, triciclete, role, sub privirile suporterilor din tribune și din teren, printre care s-a aflat și primarul Adrian
Teban. În acest timp, pe bulevard a avut loc competiţia de Karturi care a adunat 35
de copii, iar de la ora 15.30 a început crosul, la care s-au înscris peste 140 de tineri.
Una dintre activitățile care strânge an de an cei mai mulți participanți este
competiția de desene pe asfalt, la care au luat parte peste 500 de copii de toate
vârstele, bulevardul devenind o adevărată expoziție de artă. Copiii au participat
fie organizați în echipe, fie individual.
O altă activitate care începe să aibă un feet-back puternic este Târgul Copiilor,
destul de recent introdus în programul dedicat Zilei Copilului. Aproximativ 100
de copii și-au afișat pe tarabe jucării, cărţi, DVD-uri cu filme şi jocuri, obiecte
realizate manual cum ar fi brăţări, coliere, cercei, banderole, etc.
Distracţia a continuat și după ora 18.00, când s-a dat startul spectacolului
stradal, susținut de micii artiști ai Cercului de Canto Pian și Chitară, de tinerii Cercului de teatru, de proaspăt înființata Fanfară a copiilor și de dansatorii Clubului
de Dans sportiv ProDance 2007.
Eforturile copiilor au fost recompensate de organizatori cu dulciuri şi diplome.
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Comemorare de Ziua Eroilor la Cugir și Vinerea
De Ziua Înălțării Domnului (mare sărbătoare creștină, care comemorează
înălțarea la cer a lui Iisus din Nazaret, la 40 de zile după Înviere) celebrăm Ziua
Eroilor, sărbătoare națională a poporului român, în memoria celor căzuți de-a
lungul veacurilor pe câmpurile de luptă. Înălțarea Domnului s-a sărbătorit anul
acesta la 9 iunie, zi în care la Monumentele Eroilor din Cugir și Vinerea au avut
loc slujbe religioase dedicate veteranilor de război și eroilor cugireni trecuți în
neființă. Totodată, elevii școlilor din Cugir și din Vinerea le-au dedicat cântece
și poezii patriotice care celor care au luptat pentru credință, libertate, dreptate
și pentru apărarea țării și întregirea neamului. Din cei 9 veterani de război care
mai sunt în viață, doar 5 au putut participa la eveniment (2 la Vinerea și 3 la
Cugir).
Jandarmeria a depus coroane de flori din partea Primăriei Cugir, Consiliului Local și a partidelor politice. Ziua Eroilor este celebrată în semn de
recunoștință pentru sacrificiul suprem al sutelor de mii de ostași căzuți la datorie în timpul Primului Război Mondial. Tratatul de la Versailles, semnat de fostele țări beligerante în 1919, prevedea, printre altele, obligativitatea întreținerii
mormintelor ostașilor îngropați pe teritoriile statelor respective, precum și a
operelor comemorative de război dedicate acestora. În România, care a pierdut în prima mare conflagrație a
secolului al XX-lea aproape un milion de militari și civili, concretizarea prevederilor actului de la Versailles s-a făcut
prin Decretul-lege nr. 1693/4 mai 1920 — care a stabilit ca Ziua Eroilor să fie sărbătorită cu prilejul Zilei Înălțării
Domnului Iisus Hristos, dată decretată sărbătoare națională a poporului român. Țara noastră a devenit astfel primul
stat care i-a asimilat pe eroii străini celor naționali.

Cercul de canto, pian și chitară al Casei de Cultură Cugir
în fruntea clasamentului
la Festivalul de Muzică Ușoară și Folk „Universul Copilăriei”
Cercul de canto, pian și chitară al Casei de Cultură Cugir a participat sâmbătă, 25 iunie la Festivalul de Muzică
Ușoară și Folk „Universul Copilăriei” editia a II-a, ce a avut
loc la Casa de Cultură „Lucian Blaga” din Sebeș. Cei 8 copii
talentați ai cercului, pregătiți de Corina Băcăințan au intrat
în competiție cu peste 50 de elevi de la Palatul Copiilor
din Râmnicu Vâlcea, Palatul
Copiilor Drobeta Turnu Severin, Palatul Copiilor Alba Iulia,
Palatul Copiilor Deva, Clubul
Copiilor Victoria, Clubul
Copiilor Mediș și Școala de
muzică “Vârstele copilăriei”
Sebeș.
Pentru acest festival,
profesoara de canto, pian și
chitară, Corina Băcăințan a
optat pentru un repertoriu
variat și compelx deopotrivă
ce i-a adus Flaviei Trif Marele
Trofeul al Festivalului pentru
interpretarea vocală a melodiei “Mulțumesc iubită mamă” a marelui Adrian Păunescu.
Un binemeritat premiu II a obținut Sălcudean Alexandra
(8 ani), la Secțiunea interpretare muzică ușoară, cu melodia “Hello” a celebrei Adelle; Tot premiul doi la aceeași
secțiune a obținut și Gruian Amalia (10 ani) cu piesa
“Copilăria noastră” a lui Bujor și a Valeriei Miscutia. Pe
poziția secundă a secțiunii grup folk s-a clasat și Grupul vo-

cal instrumental Dreams, care a interpretat o adaptare a
melodiei “Cântă cucu”.
Festivalul de Muzică Ușoară și Folk „Universul
Copilăriei” a fost organizat de către Clubul copiilor
Sebeș, Consiliul local și Primăria Municipiului Sebeș,
cu sprijinul unor parteneri : Centrul Cultural “Lucian Blaga” Sebeș și Colegiul Național “Lucian Blaga”
Sebeș. Juriul ediției a II-a a
Festivalului de Muzică Ușoară
și Folk „Universul Copilăriei”
a fost format din: 1.Doamna
Popescu Manuela- producător
Radio Romania Actualități,
coordonator al proiectului
“Folk fără vârstă; 2. Doamna
Daniela Rus- profesor la Liceul de Arte „Regina Maria”
din Alba Iulia. 3. Gheorghe
Berghian- cunoscutul solist
Gino.
Potrivit
profesoarei Corina Băcăințan, rezultatul acestei competiții reprezintă încununarea muncii depuse de tinerii talentați ai Cercului de canto, pian și
chitară al Casei de Cultură Cugir, precum și o încurajare
de a participa la evenimente similare.
Casa de Cultură

Mod de comportare în cazul producerii unei inundaţii

Experienţa anilor trecuţi ne-a demonstrat că inundaţiile au manifestări diferite, neexistând un tipar specific pentru
producerea acestora. Mai mulţi factori aduc specificitate acestui fenomen: amplasarea localităţii, bazinul hidrografic,
anotimpurile, vegetaţia.
Există inundaţii lente si cotropitoare, provocate de Dunăre sau de marile râuri, care nu seamănă deloc cu viiturile
scurte şi necruţătoare din zonele de deal si munte. În primul caz apele avansează încet, centimetru cu centimetru,
înghiţând casele şi digurile pe îndelete. În schimb, în cazul viiturilor, valul de apă şi mâl înalt de câţiva metri, loveşte
năprasnic în timp extrem de scurt. Nu în ultimul rând există şi inundaţiile urbane, care se produc atunci când canalizările
localităţilor nu mai fac faţă precipitaţiilor masive.
Toate aceste categorii de inundaţii pot pune în pericol comunităţile. De aceea este necesar un comportament adecvat,
o reacţie rapidă şi eficientă atât a autorităţilor locale cât şi a cetăţenilor.
Înainte de producerea inundaţiilor, autorităţile locale alarmează populaţia, instituţiile şi operatorii economici despre
pericolul existent. Alarmarea se realizează prin semnale acustice sau optice emise cu ajutorul mijloacelor de alarmare
şi prin comunicări transmise pe posturile de radiodifuziune şi televiziune centrale şi locale. Nu în ultimul rînd cetăţenii
sunt anunţaţi direct la domiciliu de reprezentanţii autorităţilor în situaţia în care se dispune evacuarea localităţii. Semnalele emise de sirenele de alarmare în cazul dezastrelor şi în cazul inundaţiilor:
ALARMA LA DEZASTRE -5 sunete a 16 secunde fiecare cu pauze de 10 sec între ele.
ÎNCETAREA ALARMEI- sunet continuu, cu durata de 2 minute.
Ce faci dacă eşti surprins de viitură?
- de regulă, viitura este precedată de un curent de aer neobişnuit. Încearcă să ajungi într-un loc cât mai ridicat, pentru
evitarea impactului cu viitura;
- încearcă pe cât posibil să nu rămâi în apă, pentru că riscul
de hipotermie creşte prin udarea completă a corpului;
- apa conduce curentul electric, deci stai departe de liniile de
tensiune căzute şi de cablurile electrice;
- dacă ai rămas izolat cu un grup, poziţia optimă de aşteptare
este în doi, aşezaţi şi grupaţi “spate în spate” pentru a reduce
pierderile de căldură;
- economiseşte resursele (alimente, apă, baterii); pune repere
pentru a urmări evoluţia nivelului apelor;
- nu uita că cei prinşi de viitură în locuri izolate nu au murit
niciodată de frig sau de foame, ci întotdeuna pentru că au încercat să infrunte apele furioase; singura salvare în acest caz este
echipa de intervenţie.
Inspecția de Prevenire a ISU Alba

Curierul Stării Civile
Mai 2016
NAŞTERI ÎNREGISTRATE:
- LA REGINA GIORGIO-NECTARIE - ACT TRANSCRIS, născut în
POLLA(SA), ITALIA;
- CORPODEAN GABRIELA - MARIA;
- PANCU DENISA-VALENTINA - ACT
TRANSCRIS, născută în MUNCHEN
-GERMANIA;
- TŐRŐK EMMA-PARASCHEVA - ACT
TRANSCRIS, născută în SANTORSO
(VI) - ITALIA;
CĂSĂTORII ÎNREGISTRATE:
-- LA REGINA MICHELE şi BÎRLEANU
GEORGETA - CRISTINA - ACT TRANSCRIS, căsătoriţi în POLLA (SA) - ITALIA;
- TURCU COSMIN-IOAN şi PRICOCHI
OXANA;
- MUNTEAN IOAN şi TECŞA ROXANA-IOANA;
- ROMOŞAN IOAN-DANIEL şi BUZATU ANA-MARIA;
- BORDEA OVIDIU şi CIOCE FLORINA-MARIA;
- PĂRĂU IOAN-IOSIF şi OCHIŞOR SIMONA;
- DRAGOMIR IOAN şi ERRICHETTI
PUŞA-ANNEMARIE;
- SĂLĂŞAN IONUŢ-DARIUS şi
ŞTEFĂNUŢ MIHAELA-GRAŢIANA;
- STOICA ANDREI-GHEORGHE şi
TOMUŞ ANA-MARIA;
- SELAGEA TITUS şi COPACI
LUCREŢIA;
- ROTAR PAUL-IOAN şi MIHU ANCA;
- ZAHARIA IOAN şi BURSUC ANAELENA;
- GÎŢA ALEXANDRU-IOAN şi MÎNZAT ROMINA-AURELIA;
- TODOR MARIUS şi PĂDURARIU
ALINA-PETRONELA;
- MOLDOVAN NICOLAE- ANDREI şi
LUCACIU ALINA-MARIA;
- CRISTEA IOAN-MIRCEA şi STRIŞCO
TATIANA;
- IACŞA AUREL-VIRGIL şi GHERMAN
RODICA.
DECESE ÎNREGISTRATE:

- TOMOIU DOMNICA, cu ultimul
domiciliu în Cugir-Vinerea, str.Morilor
nr.114;
- RAD RACHILA, cu ultimul domiciliu
în Cugir str.Constructorul nr.10;
- SAVA ADRIAN, cu ultimul domiciliu
în Cugir, str.Rozelor nr.12;
- ALBU FLORIN, ACT TRANSCRIS,
decedat în localitatea COLLEFERRO ITALIA, cu ultimul domiciliu în Cugir,
str.G.Coşbuc nr.26;
- POPA GHEORGHE, cu ultimul domiciliu în Cugir, str.Mureşului nr.7;
- NOJA IOAN, cu ultimul domiciliu în
Cugir str.Drăgana nr.14;
- SZEKELY IOAN, cu ultimul domiciliu în Cugir str.S.Bărnuţiu nr.1;
- VLAD GHEORGHE, cu ultimul domiciliu în Cugir, str.21 Decembrie 1989
nr.1C;
- BULIGA GHEORGHE, cu ultimul
domiciliu în Cugir, str.Ghe.Asachi nr.15;
- PASCU SIMION, cu ultimul domiciliu
în Cugir-Vinerea, str.Rîului nr.1;nr.11;
- CIORAN SABIN, cu ultimul domiciliu în Cugir-Vinerea, str.Principală
nr.165;
- BÂSCĂ SABINA, cu ultimul domiciliu în Cugir, str.Rîul Mic nr.22;
- MICU DRAGOȘ, cu ultimul domiciliu
în Focșani, str.Cuza Vodă nr.7, jud.Vrancea;
- RUSU IOAN-FLORENTIN, cu ultimul domiciliu în Cugir, str.Ghe.Asachi
nr.15;
- SCHERVAN VIRGINIA, cu ultimul
domiciliu în Cugir, str.Griviței nr.19;
- PONIVESC IOAN, cu ultimul domiciliu în Cugir, str.M.Eminescu nr.2;
- COSTEA CANDIN, cu ultimul domiciliu în Cugir-Vinerea, str.Principală
nr.382;
- BOLOGA ANA, cu ultimul domiciliu
în Cugir, str.1 Decembrie 1918 nr.3;
- SIVERA DUMITRU, cu ultimul domiciliu în Cugir str.A.Iancu nr.8.
Rodica CRĂCIUN DRĂGOI
Nicoleta BESGHAIER
Ofițeri stare civilă

Să ne cunoaștem orașul !
OŢELUL PUDLAT ŞI DE CREUZET
veritabile “Superlative Cugirene” I
Este dovedit şi consacrat faptul istoric: “Fabricarea la Cugir a oţelurilor speciale nealiate sau aliate, având calitate foarte bună, a constituit temelia materială a
evoluţiei industriale, locale.
Având aceasta convingere, Asociaţia “Pro Cugir” consideră firească readucerea,
în memoria concetăţenilor, a unor fapte de excepţie din istoria oraşului, exemplificându-le cu exponate aflate în standurile Expoziţiei Muzeale Permanente a oraşului
(înfiinţată prin HCL-125/21.08.2014 şi deschisă accesului public, începând cu 1
octombrie 2015).
Prima fapta de “excepţie cugireană” în domeniul prelucrării fierului a fost “
Infiinţarea Fabricii de Fier şi Oţel” - în anul 1799, devansând gigantici ai metalurgiei secolululi 20.( Krupp 1811; Nadrag 1845, Syulzer 1834, Skoda 1851, Hunedoara
1882, Călan 1869, Arad 1891, Malaxa 1921, Braşov 1925).
A doua constatare: Înainte de înfiinţarea fabricii noastre – la Cugir se fabricau
oţeluri în “manufacturile” din zonă, inclusiv “Făurăria de unelte din fier”. In mod
curent se fabrica oţelul “Pudlat” – dar în cantităţi mici. Exempificăm prin vârful de
săgeată şi ghiuleaua din fontă (descoperite pe teritoriul oraşului Cugir) – fabricate în
epoci diferite, însă conţin elemente chimice în cantităţi foarte apropriate. Este posibil
ca să provină din aceiasi zonă (buletin analiză UMC-2014). Donatorii fiind inginerul
Marcu Damian şi Marcu Ioachim.
A treia constatare importantă (cuprinsă în actul de concesionare Nr. 1400/1850
) este faptul că de mai mulţi ani fabrica producea profile diferite din oţel, (până la
1500 tone/an). Procesul tehnologic consta în afânarea fontei (adusă de la Găvojdia
– Hunedoara – cu caruţele, ) în cuptoare de pudlaj şi alierea oţelurilor, cu ajutorul
oxigenului conţinut în gazele de ardere. Oţelul era turnat în bare cu diametrul de până
la 5 ţoli (127 mm) şi cu lungimi de până la 13 ţoli (330mm). În documentele vremii se
menţionează: “ Această fabrică de fier, de mai multe decenii, se găsea în aceea stare
îmbucurătoare, incât nu a realizat decât câştig. În ultimi zece ani, venitul a reuşit să
acopere valoarea investiţiei, considerându-se un fapt rar întâlnit.
Etapa anului 1884 aduce 2 noutăţi tehnice de excepţie, care ridică şi mai mult
prestigiul fabricii. Se construieşte cuptorul de topit oţel şi se infiinţează atelierul pentru creuzeţi. Preţul de cost al creuzeţilor din grafit cu o capaciatate de 200 de kg,
era de 80 criţari (Krauzer) de 8 ori mai ieftin decât cei englezeşti care costau 8
forinţi. Din acel moment producţia de oţel aliat a crescut şi s-a dovedit a fi foarte
rentabilă. Producţia ajungând la 40000 kintale / an (4000 tone). Elementele de aliere
ale oţelului se introduceau in creuzet. Se apreciază că Uzina din Cugir devenise
printre primii 4 producători de creuzeţi din Europa.
În aceeaşi perioadă se infinţează depozite pentru produsele fabricii la: Sebeş,
Alba-Iulia, Sibiu, Braşov, Târgu-Mureş, beneficiari fiind Ţările Române, Ungaria,
Serbia, Bulgaria etc. Incă in anul 1862 la Cugir se fabrica profile grele din oţel, inclusiv şină de cale ferată îndustă tip 9,3 ( tipul şinelor de CF este dat de greutatea pe ml,
comparativ cu şina CFR Cugir-Şibot care este tip 49.)
Un alt fapt de excepţie îl constituie construcţia liniei ferate cu ecartament îngust(760 de mm) pe Râul mic pentru transportul buştenilor proveniţi din munţii Cugirului. Şinele folosite proveneau de la fabrica cugireană.Făcând corelarea cu prevederile legii 311 din 2003, din cele zece realizări de excepţie prezentate, cel puţin 5
aveau indicele de importantă naţională.
Ing. Aurel VOICU Asociaţia “Pro – Cugir”
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Paradă cu torțe, ritualuri, dansuri antice, bătălii și cascadorii ecvestre la
cea de-a X-a ediţie a Festivalului Cetăţilor Dacice, de la Cugir.

În weekendul 24 – 26 iunie, Cugirul, vechea aşezare dacică Singidava, s-a întoars în timp, cu peste 2.000 de ani, în vremurile când
dacii stăpâneau liberi aceste tărâmuri. Cetatea dacică Singidava a
găzduit cea de-a X-a ediţie a Festivalului Cetăţilor Dacice – cel mai
important şi mai mare festival dacic din România.
Aproape 200 de luptători daci şi romani, nimfe şi gladiatori au
reînviat istoria şi legendele locale, spunând într-un mod unic şi inedit
poveştile dacilor liberi care au trăit în cetăţile de pe raza judeţului
Alba - Cricău, Cetatea de Baltă, Cugir, Ighiu şi Săsciori.
Cele trei zile ale festivalului au cuprins simpozioane, piese de
teatru, concursuri, lupte între daci şi romani, ateliere antice, cascadorii ecvestre cu cei mai renumiţi cascadori români şi concerte în aer
liber, invitată specială fiind trupa Phoenix.
Şi cum festivalul are nevoie an de an de un tarabostes de seamă
care să conducă întrecerile şi petrecerile dacice, rolul i-a revenit la
cea de-a X-a ediţie îndrăgitului prezentator TV Cosmin Seleşi.
Evenimentul a debutat vineri seara, ingredientele din prima zi a
festivalului fiind parada cu daci, romani, gladiatori şi nimfe, teatrul,
fotografia şi muzica de cameră.
La Casa de Cultură din Cugir a avut loc vernisajul expoziţiei
de fotografie „Istorie şi identitate locală – Cetatea Singidava” şi
un simpozion naţional despre civilizaţia dacică la care au participat profesori universitari, istorici şi cercetători din mai multe centre universitare din ţară. Din prima seară nu a lipsit teatrul, Trupa
Skepsis punând în scenă piesa de teatru „Zamolxe – Mister păgân”,
o operă genială scrisă de Lucian Blaga. Spectacolul a fost prezentat
în premieră în cadrul Festivalului Cetăţilor Dacice fiind o punere
în scenă după piesa de teatru „Zamolxe – Mister păgân” de Lucian
Blaga.
Seara a continuat cu un concert de muzică de cameră, eveniment
de înaltă ţinută susţinut de Cvartetul de coarde din cadrul Centrului
de Cultură „Augustin Bena” Alba. Cel mai aşteptat moment al zilei,
gustat şi apreciat de cugireni, a fost parada cu torţe care practic a deschis festiv Festivalul Cetăţilor Dacice de la Cugir şi în cadrul căreia
luptători daci şi romani, gladiatori şi nimfe au defilat pe traseul Casa
de Cultură Cugir – Bulevardul Victoriei – Constructorului – Alexandru Sahia – Rozelor – Stadion.
În a dous zi a festivalului, Cetatea dacică Singidava a fost
asediată de romani, moment la care au participat trupele Lupii
Apoulonului, Terra Dacica Aeterna, Geto-Dacii din Moldova, GetoDacii din Dobrogea, Legiunea XIII Gemina, Legiunea XI Claudia
PF. Lupta a fost câștigată de daci, care și-au apărat cu dârzenie și
curaj ținutul.
Un alt punct din program foarte apreciat de participanți și spectatori au fost întrecerile generaţiei „pui de dac”- un concurs de
cultură generală despre istoria daco-romană, la care au participat
elevi de la şcolile din localităţile: Cugir, Cricău, Cetatea de Baltă,
Ighiu şi Săsciori. Micii războinici au vrut să demonstreze că fac cinste cetăţii pe care o reprezintă şi s-au întrecut în cunoştinţe despre
istoria, obiceiurile şi tradiţiile dacilor. Concursul s-a desfăşurat chiar
pe Dealul Cetăţii din Cugir, locul unde în vechime se ridica falnică
vechea cetate dacică Singidava. Concurenţii au fost însoţiţi fiecare
de echipe de susţinători formate din colegii de şcoală care au or-

ganizat adevărate galerii pentru îmbărbătarea favoriţilor. În final
întrecerea a fost câştigată de „puii de dac” din Cugir, urmaţi în
ordine de echipele din Săsciori, Cetatea de Baltă, Cricău şi Ighiu.
Ei au primit premii constând în diplome şi multe cărţi de istorie,
iar trupele de daci, romani şi gladiatori au organizat în cinstea lor
un asediu al cetăţii dacice Singidava.
La ora 13.00, pe Stadionul Parc din Cugir au fost deschise
tabe-rele şi atelierele meşteşugăreşti antice: prelucrare os, prelucrare lemn, monetărie, întreţinere echipamente, jocuri romane,
plante dacice, metalurgie, scriptoria, fierărie, metaloplastie,
bucătărie, antrenamente soldaţi şi antrenamente gladiatori.
Pe tot parcursul zilei au avut loc şi demonstraţii de luptă realizate de trupa „Terra Dacica Aeterna”, dansuri antice – „Nimfele Daciei”, lupte de gladiatori – „Ludus Apulensis”, dansuri
antice cu fetele din trupa „Magna Nemesis” dar şi o prezentare şi
demonstraţii militare daco-romane cu „Legiunea a XIII-a Gemina” şi „Lupii Apoulonului”.
Câteva ore mai târziu, un alt doilea episod al asediului
Cetăţii Singidava a avut loc pe stadion, spectacolul fiind realizat
de membri trupelor de reconstituire istorică Lupii Apoulonului,
Terra Dacica Aeterna, Geto-Dacii din Moldova, Geto-Dacii din
Dobrogea, Legiunea XIII Gemina, Legiunea XI Claudia PF.
Seara a fost dedicată muzicii de calitate, iar pe scena festivalului amenajată pe vechiul stadion din Cugir au urcat Gino &
Band, Millenium C şi Arhaic, iar în final, mult aștepatata trupă
PHOENIX. Petrecerea dacică a continuat până spre miezul nopţii
cu Rugul lui Zamolxe, un ritual de incinerare specific dacilor şi
dansuri ale frumoaselor nimfe.
Festivalul Cetăţilor Dacice a continuat, duminică, în vechea
cetate Singidava cu întrecerile dacice dintre voinicii celor cinci
cetăţi dacice de pe raza judeţului Alba: Cugir, Cricău, Cetatea de
Baltă, Ighiu şi Săsciori. Decathlonul Dacic a presupus 10 probe
prin care au trebuit să treacă echipele de flăcăi din fiecare cetate
dacică respectiv: Arcul viteazului, Rapid şi puternic, Suliţaşul
Cetăţii, Cel mai iute de picior, Braţul de fier, Luptătorul, Îndemânare şi curaj, Să ne unim forţele, Voinicul din Cetate şi
Cărăuşii Cetăţii. După aceste întreceri inedite de bărbăţie, forţă
şi curaj, Decathlonul Dacic a fost câştigat în acest an de Cetatea
Dacică Ighiu. Voinicii daci din Ighiu au câştigat şase din cele 10
întreceri dacice ale Decathlonului, iar pe următoarele poziţii s-au
clasat cei din Cetatea de Baltă, Cricău, Săsciori şi Cugir. Cei mai
curajoşi şi mai puternici voinici daci În cursul serii în marea
tabără dacică amenajată pe Stadionul Parc din Cugir spectatorii
au urmărit cu sufletul la gură cascadorii ecvestre realizate de
trupa de cascadori „Vulturii Carpaţilor”, coordonată de celebrul
cascador român Dan Motanu. „Vulturii Carpaţilor”, cea mai
prestigioasă concentrare de cascadori profesionişti şi actori de
marcă din România, este o echipă ce a reuşit să găsească balanţa
perfectă între spectacolul de divertisment şi cel educaţional.
Festivalul Cetăţilor Dacice se va încheia duminică seara cu
un spectacol folcloric susţinut de Ansamblul Folcloric „Augustin
Bena” şi de ansambluri folclorice locale
Este pentru prima dată când orașul Cugir găduiește acest
eveniment, urmând ca din acest an el să se deruleze pe rând în
toate cele cinci localități din județul Alba care au pe teritoriul lor
cetăți dacice: Cricău, Cetatea de Baltă, Cugir, Ighiu şi Săsciori.
Festivalul este o marcă înregistrată a Consiliul Judeţean
Alba, fiind cel mai important festival dacic din România. Se
desfăşoară anual în preajma zilei de Sânziene (24 iunie) şi are ca
scop promovarea tradiţiilor şi potenţialului turistic al judeţului
Alba. ORGANIZATORI: Consiliul Judeţean Alba, Primăria Cugir, Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba; PARTENERI:
Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia, Asociaţia Culturală pentru
Istorie Vie Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba, Casa de
Cultură Cugir, Asociaţia Grupul Skepsis; Primării: Cetatea de
Baltă, Cricău, Ighiu, Săsciori; SPONSORI: JIDVEI şi Bristot
Coffee.
Casa de Cultură

Continuă investițiile la Spitalul Orășenesc Cugir
Spitalul Orășenesc Cugir a semnat contractul de finanțare pentru suma de 318 000 lei cu Direcția de Sănătate Publică Alba pentru
alocarea prin transfer din bugetul Ministerului Sănătății a sumelor destinate cheltuielilor de natura investițiilor. ,,În cel mult doua luni,
Spitalul Orășenesc Cugir va avea aparatură medicală modernă pe specialitățile cardiologie, radiologie și camera de gardă. Unul dintre
obiectivele asumate de conducerea unității în acest mandat a fost acela de a eficientiza utilizarea resurselor financiare și consider că prin
achiziționarea acestor aparate vor fi reduse substanțial costurile legate de investigațiile medicale care se efectuează la nivelul Spitalului
Orașenesc Cugir. Vom digitaliza aparatul de roentgen diagnostic Riviera Blade pe care îl deținem, astfel încât să fie înlăturate cheltuielile
ocazionate de achiziționarea consumabilelor necesare și prelucrarea filmelor, iar rezultatele vor putea fi stocate și eli-berate în format electronic,
în așa fel încât pacientul să poată să le transmită, în vederea interpretării,
oricarui medic din țară și nu numai” a declarat Managerul Spitalului – Jr.
Arion Florin.
De asemenea, va fi achiziționat un echocardiograf Doppler bidimensional care va crește calitatea serviciilor oferite în compartimentul Cardiologie. “Ecografia este o metodă imagistică sigură, fără efecte adverse
asupra structurilor examinate, ușor accesibilă, fără costuri mari și care
poate vizualiza orice structuri anatomice. Totodată, ne vom dota cu un analizor urgență hematologie, un analizor urgență biochimie și un aparat de
ventilație mecanică, care vor crește calitatea serviciilor medicale oferite la
Camera de garda și vor reduce cheltuielile ocazionate de efectuarea analizelor de laborator” a declarat Managerul Spitalului.
L.B.

Ministerului Economiei, Comerţului şi
Relaţiilor cu Mediul de Afaceri răspunde
evaziv la cererea primăriei de preluare a
activelor sociale ale UMC
De aproape 10 ani, Primăria și Consiliul Local din Cugir încearcă să preia de la Ministerul Economiei, Comerţului şi
Relaţiilor cu Mediul de Afaceri o serie de active cu caracter social care aparţin Uzinei Mecanice Cugir S.A. În discuție sunt activele aflate în stare de degradare, care nu au servit şi nu servesc
obiectului de activitate al fabricii: Stadion Parc, Bloc nr. 5 – Cămin
nefamiliști, Bloc nr. 10 – Cămin tineret nr. 1, Bloc nr. 11 – Cămin
tineret nr. 2, Blocul 1 Mai, școala profesională veche, Cabana Prislop, Complex “Mistrețul” (cabine, ștrand, popicărie, restaurant,
hotel), peronul haltei Cugir. În luna martie a.c., Primăria Oraşului
Cugir a trimis o nouă adresă Ministerului Economiei, Comerţului
şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri prin care solicită trecerea prin
hotărâre de Guvern a activelor sociale amintite, din domeniul public al statului, în domeniul public al UAT . Atașat solicitării au fost
trimise acordurile repetate date de către Consiliul de Administraţie
al S.C. UMC cu privire la predarea activelor, precum și adrese mai
vechi înaintate guvernelor care s-au succedat.
Administrația locală și-a exprimat intenția de a folosi aceste
obiective pentru a le transforma în locuinţe pentru tineri, centre
sociale pentru vârstnici sau centre pentru tineri.”Cu susţinerea
dumneavoastră, Primăria şi Consiliul Local Cugir vor transforma
obiectivele degradate astfel: Bloc nr. 5 – în locuinţe sociale şi/sau
azil pentru bătrâni; Bloc nr. 10 – în locuinţe sociale şi/sau locuinţe
pentru tineri; Bloc nr. 11 – în locuinţe sociale şi/sau locuinţe pentru
tineri; Cabana Prislop – în tabără şcolară şi punct de atracţie pentru iubitorii turismului şi ai sporturilor de iarnă; Stadion Parc – se
modernizează; Şcoală profesională veche – în zonă de agrement;
Complex Mistreţul (cabine, ştrand, popicărie) – în centru pentru
tineret; Restaurant Mistreţul – în centru pentru tineret; peron haltă
– se modernizează”.
Ca exemplu pozitiv, administrația cugireană a atașat adresei
fotografii sugestive cu foste active sociale ale fabricii, preluate,
modernizate și transformate în centre de cultură și sport- Casa de
Cultură și Arena Cugir.
Răspunsul Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor
cu Mediul de Afaceri la noua adresă nu oferă soluţii concrete,
ci se rezumă la următoarele afirmaţii: “Orice acţiune de valorificare a activelor menţionate trebuie promovată de către conducerea executivă şi administratorul special al filialei, coroborat cu
măsurile incluse în planul de reorganizare şi restructurare, şi după
aprobarea acestuia de către organele de conducere (CA, AGA) în
conformitate cu actele constitutive ale companiei şi filialei. ..Având
în vedere scopul oricărei societăţi, respectiv acela de a obţine profit,
precum şi situaţia economico-financiară a societăţii, considerăm
necesară încercarea de valorificare a activelor menţionate, prin una
din modalităţile prevăzute de legislaţia în vigoare.”
Trebuie spus că Primăria Cugir încearcă încă din anul 2005 să
preia activele socilale ale fabricii, însă demersurile se blochează
la nivel ministerial. Având sprijinul permanent al conducerii UMC
precum și acordurile date de Romarm, administrația locală este
încrezătoare că demersul va reuși, mai cu seamă că obiectivele vizate reprezintă adevărate poveri pentru UMC.

L.B.

SULFINA
- Melilotus officinalis Floare de piatră, floare de iarbă, molotru galben sau solcină, este
o plantă ierboasă, din familia leguminoaselor, întâlnită în locuri însorite, puțin pretențioasă față de sol, vegetând chiar și pe cele mai
aride locuri. Crește de la câmpie la munte, până la o altitudine de
1200 m, prin fânețe, margine de drumuri și pe coaste pietroase.
In scop medicinal sunt folosite florile și părțile aeriene înflorite,
perioada de recoltare fiind din iunie și până în septembrie.
Sulfina este folosită pentru tratarea următoarelor afecțiuni:
artrită, colici abdominali, hepatită cronică, afecțiuni renale, bronșite,
hipertensiune arterială, insomnii, iar pentru uz extern pentru tratarea
reumatismului, abcese, gingivită, afte, laringite, traheite, ulcerații,
răni sau boli de piele.
Infuzia se preparâ din 1 linguri de plantă uscată la o cană de apă.
Se beau 1 - 2 căni pe zi. Pentru insomnii se bea o cană de infuzie de
flori de sulfină înainte de culcare. Pentru uz extern se aplică cataplasme locale cu infuzie.
Prin uscare florile de sulfină au un miros mai plăcut și pot fi puse
în dulapuri pentru parfumarea hainelor sau în încăperi.
Ciorvasi Albert
- cultivator de plante medicinal și aromatice
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