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Noi proiecte de dezvoltare a oraşului Cugir
Accesarea fondurilor europene continuă să fie un obiectiv important pentru administraţia oraşului Cugir, întrucât ne
oferă posibilitatea finanţării unor investiţii mari, greu de suportat din bugetul local. Este motivul pentru care ne concentrăm
eforturile în sensul pregătirii unor proiecte eligibile, care să vină în întâmpinarea nevoilor de dezvoltare ale Cugirului.
Lucrăm la un nou proiect în infrastructura stradală, pe baza căruia vor fi modernizate mai multe străzi din Cugir şi
Vinerea. În momentul de faţă are loc Elaborarea Documentaţiilor de avizare a lucrărilor de intervenţie (DALI) pentru
modernizarea străzilor Victoriei, Stadionului, I.B. Deleanu, Carpaţi, Horea, S. Bărnuţiu din Cugir, precum şi a străzilor
Principală, Merilor, Morilor, Tractoristului şi Zăvoiului din Vinerea. Conform Temei de Proiectare, la nivelul fiecărei
străzi se va reface infrastructura şi suprastructura carosabilului cu îmbrăcăminte asfaltică, se vor construi trotuare, piste de
biciclişti, staţii pentru transportul în comun, se vor moderniza sau extinde, după caz, reţelele de apă şi canalizare, precum
şi sistemele de canalizare ape pluviale, reţelele electrice de iluminat public şi canalizaţia pentru reţeua electrică destinată
diverşilor consumatori. În ceea ce priveşte str. Victoriei, proiectul vizează inclusiv modernizarea intrării în oraş, a zonei
Zaharia şi a Pieţei din faţa primăriei. Este un demers care va îmbunătăţii considerabil imaginea oraşului, întrucât este
vorba de artera ce asigură accesul în oraş şi care face legătura cu oraşul vechi.
Până acum au fost parcurse două etape importante: întăbularea provizorie a terenurilor şi realizarea Planului de Mobilitate Urbană, demersuri care s-au încheiat şi care sunt esenţiale pentru accesarea fondurilor europene. Pentru modernizarea
străzilor menţionate, administraţia locală va obţine finanţare în baza Programului Operaţional Regional 2014-2020.
Aş vrea să se înteleagă foarte clar că vom continua să investim în dezvoltare din veniturile proprii ale oraşului, pe care
ne bazăm, pe care le putem previziona şi conform cărora stabilim o listă de investiţii viitoare. Pe lângă acestea, privim
fondurile europene ca pe o oportunitatea de a face investiţii de anvergură, concomitent, lucru care ar fi imposibil din
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bugetul local.
Din bugetul local vrem să continuăm modernizarea str. Culturii, să amenajăm aleea pietonală și pista de bicicliști de pe traseul Wasserline, să electrificăm satul Frăsinei. Avem multe alte
proiecte pentru anul 2017 şi avem convingerea că vom avea şi sursa financiară necesară derulării lor.
Adrian TEBAN, Primarul orașului Cugir

46 de primari din România s-au reunit la Cugir, la
Consiliul Director AOR
În perioada 2-4 noiembrie, 46 de primari din întreaga ţară, membrii ai Asociaţiei Oraşelor din România
s-au reunit la Cugir şi Alba Iulia, în cadrul Consiliul Director AOR. În cele două zile, edilii au dezbătut cele mai
importante probleme cu care se confruntă administraţiile
locale, au luat la cunoştinţă bunele practici administrative din oraşele gazdă şi şi-au armonizat poziţiile cu privire la anumite propuneri legislative.
La Cugir, şedinţa a avut loc la Casa de Cultură şi
a fost condusă de preşedintele asociaţiei, Mădălin
Ady Teodorescu, preşedintele executiv Ionel Chiriţă,
vicepreşedintele Regiuni Centru, Adrian Teban, iar ca
invitat la eveniment a luat cuvântul Directorul General
al Asociaţiei Parcurilor Industruiale, Emil Muntean.
Întâlnirea a fost un preambul al problemele generale
cu care se confruntă oraşele, dar şi un prilej de a analiza impactul pozitiv pe care îl au Parcurile Industriale
asupra economiei locale prin valorificarea platformelor
industriale rămase disponibile ca urmare a restrângerii
activităţii unor fabricii. În acest sens, primarii au fost
invitaţi de către gazde să viziteze firma Star Transmission înființată pe baza unui asocieri între Daimler
AG și Uzina Mecanică din Cugir. În atenţia primarilor
s-a aflat şi problema descentralizării unor servicii şi a
gestionării lor eficiente, motiv pentru care au vizitat Spitalul Orăşenesc Cugir și Arena Cugir,
Comitetul Director AOR şi-a continuat activitatea lucrativă la Alba Iulia unde, în vederea problematicii ridicate, au fost invitaţi să participe Directorul General Adjunct al Agenţiei Naţionale a
Locuinţelor, Nicolae Chiriac, Şef Serviciu din cadrul PNDL, Mihaela Kalogerakos, Preşedintele
Asociaţiei Experţilor în achiziţii, Adrian Ceparu şi Florin Irimia, Preşedintele executiv al aceleiași
Asociații. Primarii şi-au exprimat regretul că nici un reprezentant al Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii
Publice nu a răspuns invitaţiei, cu toate că prezenţa acestora în rândul primarilor era mai mult decât
benefică în condiţiile adoptării noii Legi a achiziţilor publice.
Au fost abordate teme precum: închiderea proiectelor cu finanţare europeană în exerciţiul financiar
2007-2013; descentralizarea bazată pe principiile subsidiarităţii, autonomiei locale şi întăririi capacităţii
administrative, prin corelarea competenţelor autorităţilor administraţiei publice locale cu resurse legislative, instituţionale, financiare şi umane de care acestea dispun în exercitarea atribuţiilor; repartizarea
pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor din cota din impozitul pe venit şi a sumelor defalcate
din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pentru anul 2016, necesare îndeplinirii competenţelor
autorităţilor administraţiei publice locale; salarizarea în administraţia publică locală.
Luminița BIRĂESC

Continuă modernizarea străzii Aurel Vlaicu
Primăria Orașului Cugir a predat amplasamentul constructorului pentru următoarele două etape ale
lucrărilor de modernizare ale străzii Aurel Vlaicu. Este vorba de tronsonul rămas, în lungime de 1840 m,
de la interesecţia cu str. Colinei, până la capătul str. Aurel Vlaicu. Drumul va fi modernizat cu pavele de
beton, mărginite de trotuare de lățime variabilă, încadrate cu borduri prefabricate din beton vibropresat,
care va asigura accesul pietonal. Apele pluviale se vor dirija spre bordură, o parte fiind colectate în rigola
de acostament amplasată la marginea părții carosabile, iar altă parte spre gurile de scurgere și apoi în
canalizarea pluvială proiectată.
Lucrările de modernizare ale str. Aurel Vlaicu au început anul acesta, cu modernizarea a 300 m,
de la intersecţia cu str. Râul Mic, pană la intersecţia cu str. Colinei. Drumul a fost asfaltat, în timp ce
tronsolul care face accesul spre Biserica Romano-Catolică a fost reabilitat cu calupuri din piatră naturală
așezate pe o fundație din beton. Zidul ce separă cele două benzi de circulație a fost reparat şi placat cu
piatră naturală. Pe coronamentul zidului s-a montat un parapet din stâlpi din zidărie din piatră și mână
curentă din metal, înlocuindu-se bordurile din beton prefabricat existente, aflate într-o stare avansată de
degradare.
Administraţia locală se pregăteşte şi pentru modernizarea str. Colinei, în perioada imediat următoare
fiind organizată o licitaţie publică în acest sens. Odată finalizate aceste două străzi, vom putea demara o
strategie privind dezvoltarea turismului către obiectivele istorice din zonă: Biserica Romano-Catolică,
construită între anii 1824-1826, complexul format de Castelul de Apă, Tăul lui Nilă și viaductele cunoscute sub numele de ”Wasser Leine”. Modernizarea str. Aurel Vlaicu se ridică la aproximativ 2.000.000
lei, iar a str. Colinei este de aproximativ 577.000 lei, ambele fiind realizate din bugetul local.
În ceea ce priveşte Strada Colinei, datorită deselor intervenții la reţelele de canalizare, nu mai există
decât câteva bucăţi de asfalt, restul traseului fiind acoperit cu pământ. Potrivit studiului de fezabilitate,
sistemul rutier va fi refăcut şi dimensionat corespunzător clasei de trafic mediu. Va fi amenajată o alee
pietonală lată de de 2,50 m din care 1,50 m este dedicată circulației pietonale și 1,00 m pentru biciclete.
Totodată, vor fi create 26 locuri de parcare, dispuse în lungul străzii, de o parte sau de alta.
Trebuie spus că amenajarea aleii pietonale și a pistei de bicicliști care leagă Turnul de Apă de viitorul
loc de agrement care se va amenaja în zona barajului de pe Râul Mic, reprezintă alte proiecte pe care
Primăria Orașului Cugir doreşte să le dezvolte.
							
Călin FURDUI, Viceprimar

Inainte

Dupa

C M
Y K

Curierul de Cugir

2

Schimburi culturale Cugir - Ayia Napa, Cipru
Schimburile și interacțiunile culturale la nivel național cât și internațional, fac parte din activitatea oricărei instituții culturale care
își dorește să se dezvolte.
În urmă cu două luni, în cadrul ediției a V-a a Festivalului Național de dansuri și tradiții populare, Cugir-Vinerea, a fost prezentă
în Cugir formația Cavo Greco din Cipru. Prima întâlnire cu acest grup a fost în anul 2013 în Malta, în cadrul unui eveniment similar,
Melieha Nights, eveniment la care a fost prezentă o delegație din Cugir alături de trupa MilleniumC. La festivalul nostru, grupul
Cavo Greco a fost însoțit de o parte din dansatorii școlii de dans Kimon Xylotymbou și alături de ei a fost prezent ofițerul cultural al
municipalității din Ayia Napa - Cipru, doamna Maria Toffini Tsantila.
La puțin timp după încheierea festivalului a sosit la Primăria Cugir o invitație din partea municipalității din Ayia Napa, Cipru,
pentru a continua această colaborare culturală și de a participa în acest an la cea de 32-e ediție a Festivalului Ayia Napa cu o delegație
restrânsă, iar pentru anul viitor cu un grup, pe scena festivalului.
Astfel, în perioada 21-27.09.2016, domnul primar, alături de o delegație reprezentând Cugirul, au fost prezenți la festivitățile din
Cipru. Delegaţia a participat la spectacolele și concertele organizate în cadrul ediției din acest an a festivalului, la parada grupurilor
participante, la evenimentul de stabilire al recordului înregistrat de către Guinness Book pentru dansul tradițional Sousta, dezvelirea sculpturilor Kemitzides Generation, Family Tree, întâlniri cu oficialități locale și naționale ale Ciprului dar și cu reprezentați ai
delegațiilor din alte țări. Totodată programul prevăzut de către organizatori a cuprins și vizitarea obiectivelor culturale locale cum ar
fi Centrul Cultural al Farmangustei ocupate, Centrul Cultural Thalasa, spații muzeale dar și expoziții organizate cu acest prilej. Pe
lângă experiența derulării și a participării la asemenea evenimente culturale ample și cu vechime, au fost stabilite legături culturale
cu alte delegații participante la festival: Creta (Grecia), Ivanovo (Rusia), Ioannina (Grecia), Metallostroy - St. Petersburg (Rusia). Am
reîntâlnit cu acest prilej și delegații cu care avem deja legături cum ar fi Melieha, Malta.
Astfel de schimburi culturale constituie un prilej de a interacționa cu persoanele din acest domeniu și nu numai, de a cunoaște
cultura și civilizația altor țări dar, mai ales, de a stabili noi contacte și legături care ne dau posibiliatatea lărgirii orizontului și implicit
a diversificării ofertei culturale pe care o propunem anual cetățenilor orașului nostru.
Insp. Diane TIGANILA, Casa de Cultură Cugir

162 de ani de la naşterea Dr. Ioan Mihu
S-au împlinit 162 de ani de la naşterea unui “mare bărbat
al românilor ardeleni”, aşa cum îl caracteriza istoricul Silviu
Dragomir în introducerea la volumul “Spicuiri din gândurile
mele”, apărut în anul 1938 la Tipografia Arhiedecezană Sibiu.
Dr. Ioan Mihu s-a năcut la 17 octombrie 1854 în satul Vinerea, unde a început să înveţe mai întâi la Şcoala de obşte
din comună, urmând gimnaziul la Alba Iulia, liceul la Orăştie
şi Sibiu unde îşi ia bacalaureatul în anul 1873. Apoi studiază
dreptul la Graz, Vinea şi Budapesta, devenind doctor în drept.
După un stagiu de un an ca adjunct la Tribunalul Deva, în
anul 1883 se stabileşte la Orăştie unde îşi deschide un birou
de avocatură.
După terminarea studiilor, dr. Ioan Mihu devine unul din
cei mai activi militanţi ai Partidului Naţional Român din Transilvania dintre anii 1885-1920. El a iniţiat şi întărit curentul
activist al mişcării româneşti din
Ardealul austro-ungar, prin fundamentarea doctrinei înoitoare-atunci
a realizării emancipării românilor
prin consolidarea clasei mijlocii, prin
activism economic, cultural, social
şi apoi, pe aceste baze solide, să se
desfăşoare o luptă parlamentară cu
sorţi de izbândă.
Raţionamentul său corect a dus
la concluzia că numai printr-o dezvoltare economică a burgheziei
româneşti din Ardeal se pot obţine
drepturi politice egale cu ale celorlalte minorităţi din această provincie.
În vara anului 1910 lui Mihu i
se încredinţează de către fruntaşii
politici români (Iuliu Maniu, Vasile
Goldiş, Teodor Mihali, Alexandru
Vaida-Voevod) ducerea tratativelor
cu guvernul maghiar reprezentat
de primul ministru, contele Karolz
Khuen Hedervary şi ministrul de
interne, contele Istvan Tisza, în vederea împăcării între români şi maghiari. În acest scop, în 22
iunie 1910, dr. Ioan Mihu întocmeşte un memoriu pe care, cu
acordul fruntaşilor români îl înaintează în 23 septembrie 1910,
părţii maghiare, la Geszt (domeniul familiei Tisza). După întoarcerea de la Geszt, Mihu îi invită la Vinerea, la 25 septembrie 1910, pe Iuliu Maniu, Vasile Goldiş, Aurel Vlad şi
Valeriu Branişte pentru a-i informa despre convorbirile avute
cu maghiarii. Aceste discuţii apar în cartea “Spicuiri din gândurile mele” ca şi “Consfătuirea de la Vinerea”.
La 17 decembrie 1910, regele Carol I, preocupat şi el de
îmbunătăţirea relaţiilor româno-maghiare, îl cheamă într-o
audienţă pe dr. I. Mihu care i-a oferit un exemplar din memoriul înaintat guvernului maghiar, un memoriu bine apreciat de
rege. Cu acest prilej a avut loc la Bucureşti întâlniri şi discuţii
cu Ionel Brătianu, Take Ionescu, Titu Maiorescu, Nicu Filipescu, fiindu-i recunoscute şi de către aceştia eforturile făcute
în ducerea tratativelor cu maghiarii.
Din conceptul general al politicii dr. I. Mihu se înţelege
mai uşor cum acest fiu al localităţii Vinerea a ajuns o figură de
frunte a mişcării politice româneşti din Transilvania de la sf.
Sec. XIX şi începutul sec. XX, apreciat unanim de contemporani ca deshizător de drum în lupta românilor ardeleni pentru
drepturi naţionale.
De când s-a stabilit la Orăştie, dr. Ioan Mihu pune ba-

zele acelui curent de activism politic îmbrăcat în programul dezvoltării economice a românilor din zonă astfel
că, Orăştie devine în scurt timp a cincea zonă de puternic
românism în statul dualist austro-ungar şi a doua zonă
econnomică a românilor din Ardeal. Lupta sa începe cu
înfiinţarea “Băncii Ardeleana”, cu capital pur românesc,
pe care o conduce efectiv până în anul 1905, sprijinind
mişcarea economică a românilor din jurul Orăştiei.
A susţinut şi a participat activ la Mişcarea Memorandistă
(1892), precum şi la Marea Adunare Naţională de la Alba
Iulia de la 1 decembrie 1918 unde, ca delegat al cercului electoral Orăştie a fost ales membru al Marelui Sfat
Naţional Român. După Marea Unire este solicitat pentru sugestii şi colaborare de către conducătorii Regatului
României în anii 1918, 1919, 1920.
Ca o recunoaştere a meritelor sale deosebite, în sprijinul
emancipării sociale, culturale, economice şi politice a românilor ardeleni, i s-a oferit candidatura pentru Parlamentul României în 1919,
prin Iuliu Maniu şi un portofoliu
ministerial în Guvernul României,
în 1921, prin Ion I. Brătianu. De
asemenea Regele Ferdinand I îl
decorează cu Ordinul “Coroana
României” în grad de Mare Cruce,
iar miniştrii guvernului liberal îi
îndeplinesc o dorinţă mai veche şi
înfiinţează la Orăştie o şcoală de
arte şi meserii.
Dr. Ioan Mihu moare la 2 iulie
1972 în casa sa din Orăştie şi este
înmormântat la 4 iulie la Vinerea,
alături de părinţi şi fratele mai mic,
Simion.
De la trecerea sa în eternitate,
timp de 65 de ani, evocarea numelui
său a fost mereu amânată. Până în
iunie 1992 când Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane din
Deva, reprezentat prin Ioachim Lazăr, Societatea culturală
“Vinereana” din Vinerea, reprezentată prin ing. Dorin David, Primăria Oraşului Orăştie şi Primăria Oraşului Cugir
au organizat la Orăştie şi Vinerea un simpozion ştiinţific
dedicat împlinirii a 65 de ani de la moartea dr. Ioan Mihu.
Cu acest prilej au fost aplicate plăci comemorative pe frontispiciul locuinţelor sale din Vinerea şi Orăştie şi pe fostul
sediu al Băncii “Ardeleana” din Orăştie. Apoi, aniversările
şi comemorările au fost organizate din cinci în cinci ani de
la naşterea sau moartea personalităţii din Vinerea. Astfel de
acţiuni au avut loc în anii: 1992, 1997, 1999, 2002, 2004,
2007 şi 2012 în diferite locaţii din Vinerea.
Pe viitor se speră ca o astfel de manifestare să se
desfăşoare la Vinerea în fosta casă părintească a dr. I.
Mihu, pe care, printr-un proiect cu promovat de Primăria
Cugir care vrea să o renoveze şi să o transforme într-o
casă memorială. De asemenea se doreşte amplasarea unui
bust al marelui patriot, în curtea casei în care s-a născut şi
a crescut una dintre cele mai mai importante personalităţi
transilvănene care a contribuit la propăşirea naţiunii noastre.
Ing. Dorin DAVID,
Președinte Societatea Culturală “Vinereana”

DE LA O LUNÃ...LA ALTA...
“Balul Toamnei”, la Vinerea
La Căminul Cultural din Vinerea a avut loc sâmbătă, 12 noiembrie, ,,Balul Toamnei”, eveniment organizat anual înainte de intrarea în postul Craciunului, când se prăznuieşte Lăsata Secului.
Comunitatea locală din Vinerea obişnuieşte să se reunească pentru
a petrece înaintea celor 40 de zile ale postului. Atmosfera a fost
întreţinută de taraful Casei de Cultură din Cugir şi soliştii Raluca
Paştiu, Ovidiu Ţăranu şi Ionela Popa.
Evenimentul a fost organizat de Casa de Cultură din Cugir,
Căminul Cultural şi Asociaţia ,,Câmpul Pâinii” din Vinerea.

Direcția de Sănătate Publică Alba
a autorizat unitatea de transfuzie sanguină din
cadrul spitalului Cugir

Direcția de Sănătate Publică (DSP) Alba a autorizat trei unități de transfuzie sanguină (UTS-uri)
din județ, printre care şi unitatea din cadrul spitalului din Cugir. ”Unitățile neautorizate s-au supus unui plan de conformare și tranziție, recomandat de către specialiștii DSP Alba, iar termenul
pentru obținerea autorizării a fost 31 octombrie.
După ce Ministerul Sănătății a aprobat includerea
UTS-urilor în structura organizatorică a spitalelor, unitățile sanitare au depus documentația la
DSP Alba, iar pe baza acesteia, a evaluării și a
Ordinului 1224 din 2006, s-a emis autorizația de
funcționare. În prezent, toate unitățile de transfuzie sanguină din cadrul spitalelor au autorizație
sanitară de funcționare”, transmite DSP Alba.
Unitatea de transfuzie sanguină a Spitalului
Orăşenesc Cugir, asemeni UTS-urilor din Spitalul
Municipal Aiud și Spitalul Municipal Sebeș, a fost
neautorizată deoarece la momentul construirii spitalului, acestea nu erau prevăzute.

ANUNŢ PREALABIL PRIVIND AFIŞAREA
PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE
ALE CADASTRULUI
Unitatea administrativ-teritorială Cugir, din judeţul
Alba, anunţă publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 1 - Tăbărâşti, 2
- Şopru, 3 - Sopru, începând cu data de 01.10.2016, pe o
perioadă de 60 de zile, la sediul Primăriei, conform art.
14 alin. (1) şi (2) din Legea cadastrului şi a publicităţii
imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.
Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor
putea fi depuse la sediul primăriei şi pe site-ul Agenţiei
Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.

Sedinta Comitetului Consultativ de
Dialog Civic pentru Problemele
Persoanelor Vârstnice la Cugir
D-nul Blaga Vistian, preşedintele Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor
din Cugir, membru al Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele
Persoanelor Vârstnice-din Instituţia Prefectului Judeţului Alba, a organizat la sediul Primăriei şedinţa pe luna august, eveniment care a supus spre prezentare și
dezbatere două probleme de interes major.
Prima dintre acestea a făcut referire la Acordarea, suspendarea și încetarea
venitului minim garantat și plata acestuia de către Agenția Județeană pentru Plăți și
Inspecție Socială Alba (raportor Flaviu Cozuc, director executiv în cadrul agenției
amintite), iar cea de-a doua a avut ca obiect ,,Programul de sănătate, acțiuni prioritare ATI și a fost prezentată de Alexandru Sinea, director executiv, Direcția
de sănătate Publică Alba. În prima parte, Flaviu Cozuc a abordat aspecte referitoare la drepturile persoanelor la venitul minim garantat, procedura de obținere a
ajutorului social, obligațiile beneficiarilor de ajutor social, drepturile la ajutor de
urgență, dar și despre situațiile în care se suspendă plata ajutorului social.
Partea a doua a ședinței a fost consacrată discuțiilor pe baza unui Raport de
activitate privind derularea acțiunilor prioritare ATI, pe semestrul I al anului 2016,
la Direcția de Sănătate Publică Alba. Directorul executiv a făcut o prezentare pe
larg cu privire la secția ATI, în cadrul Spitalului Județean de Urgență Alba, stadiul realizării activităților în derulare AP – ATI, probleme și disfuncționalități în
derularea AP – ATI, precum și despre necesarul de resurse pentru anul 2016 și
anul 2017. Având în vedere complexitatea problemelor abordate, în mod special
la cel de-al doilea punct de pe ordinea de zi, ne rezervăm dreptul de a reveni cu
amănunte legat de aspectele prezentate și dezbătute, în edițiile următoare ale ziarului Unirea.
Premergător ședinței, membrii Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Persoanele Vârstnice, însoțiți de subprefectul Mihaela Albu au vizitat Centrul
Multifuncțional pentru persoanele cu dizabilități din Vinerea – Cugir, Casa de
tip familial ,,Speranța” Cugir, Expoziția muzeală Cugir. Un moment din timpul
deplasării la Vinerea a fost consacrat acordării unei vizite la casa veteranului de
război Nicolae Bura, care astăzi a împlinit vârsta de 93 de ani. În semn de respect,
nonagenarul a fost felicitat de cei prezenți, i s-au înmânat flori, dulciuri și o sticlă
de șampanie.
De menționat că evenimentul de la Cugir a fost onorat de primarul orașului
Adrian Teban, managerul Spitalului Județean Alba, Nicoleta Coșarcă, directorul
executiv Casei Județene de Pensii, Alexandru Retegan, directorul adj. al Direcției
Județene pentru Protecția Copilului, Valentin Frăcea, Constantin Iancu, șef serviciu la Casa de Asigurări de Sănătate Alba, Nelu Fleșer, șef serviciu la Instituția
Prefectului Alba, Aurel Voicu, președintele Asociației PRO Cugir. De apreciat
contribuția pe care Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor din Cugir(gazda întâlnirii), prin președintele Vistian Blaga, membru al Comitetului consultativ la avut
în organizarea reuniunii, fapt pentru care participanții au dorit să-i mulțumească
pe această cale.
Blaga Vistian-Preşedinte al Casei de Ajutor Reciproc a
Pensionarilor din Cugir
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Pregătirea locuinţei şi familiei pentru cutremur

Cutremurul reprezintă ruptura brutală a rocilor din scoarţa terestră, fără nici un semn de avertizare. Acest tip de dezastru
este cu atât mai traumatizant cu cât manifestările lui sunt mai violente. Efectele sale pot fi considerabil diminuate, atât din punct
de vedere material cât şi al stresului, printr-o pregătire adecvată a populaţiei.
Privitor la pregătirea antiseismică, protecţie, comportare şi acţiune a populaţiei în caz de cutremur există următoarele
obligaţii legale ce revin persoanelor fizice:
- să-şi însuşească metodele de protecţie şi regulile de comportare în cazul producerii unei situaţii de urgenţă specifice şi să
participe la activităţile organizate, potrivit legii, în acest scop;
- în situaţia producerii unei situaţii de urgenţă specifice, cetăţenii sunt obligaţi să participe la acţiunile de intervenţie pentru
care sunt solicitaţi şi să se conformeze măsurilor şi dispoziţiilor stabilite de autorităţile centrale şi locale.
Totodată, prezentăm principalele reguli de protecţie antiseismică în interiorul locuinţei sau locului de muncă:
- pentru a preveni distrugerile provocate de efectele unui seism trebuie realizată asigurarea pieselor de mobilier grele,
zvelte, suprapuse şi înalte, între ele şi prin prindere de un perete, grindă solidă în locurile unde se aglomerează de obicei persoane la locul de muncă sau în familie;
- amplasarea echipamentelor tehnice şi aparatelor casnice mai grele sau a celor pe rotile- de ex. copiatoare, maşini de
spălat, frigidere- astfel încât să nu se afle în vecinătatea ieşirilor din încăperi sau apartamente spre a nu bloca prin deplasarea
lor accesul în cazul unui seism;
- trebuie asigurată fixarea aparatelor în aşa fel încât racordurile să nu sufere deteriorări în caz de cutremur;
- amplasarea obiectelor fragile şi valoroase se face într-un loc mai jos şi sigur;
- amplasarea vaselor cu chimicale, combustibili se face în dulapuri astfel încât să nu se poată răsturna, în încăperi în care
nu se locuieşte şi nu există pericolul de contaminare şi de incendiu;
- asigurarea uşilor dulapurilor cu închizători eficiente la oscilaţii, astfel încât deplasarea veselei depozitate să nu producă
accidente;
- procurarea în locuinţă a cel puţin unui extinctor şi amplasarea acestuia într-un loc cunoscut şi accesibil în orice moment,
lângă sursele potenţiale de incendiu; învăţaţi utilizarea acestuia.

„Skepsis” la Căminul Cultural din Vinerea
În seara zilei de 13 noiembrie 2016 comunitatea din
Vinerea şi oaspeţi din Cugir s-au strâns pentru a urmări
comedia Farsa Maestrului Pathelin, în cadrul proiectului
educațional O tempora, o mores! Adaptare după farsa
medievală cu acelaşi titlu, piesa satirizează moravurile
şi slăbiciunile societăţii şi rămâne actuală prin latura sa
educativă.
Proiectul a fost iniţiat de Grupul „Skepsis” din
Alba-Iulia şi Primăria Oraşului Cugir şi organizat în colaborare cu Casa de Cultură din Cugir şi bisericile „Sf. Nicolae”, respectiv „Sf. Apostoli Petru şi Pavel” din Vinerea. În
deschiderea evenimentului a avut loc un program artistic
susţinut de elevii claselor I-IV ai Şcolii Gimnaziale „Ioan
Mihu” din Vinerea şi reprezentantul grupului „Anotimpuri” Darius Birăesc. La spectacol a fost prezent domnul
primar Adrian Teban, doamna Rodica Florea – director al
Casei de Cultură din Cugir, doamna director adjunct Laura
Teban. La realizarea proiectului şi-au adus contribuţia cadrele didactice Mihaela Szilagyi-Tomoiu, Anca Herlea, Luminiţa Enescu, Ioan Buda, Luminiţa Cebotari, consilierii celor două
biserici vinerene, precum şi preoţii Mircea Moşneag şi Adrian Cebotari.
									
Prof. Luminiţa CEBOTARI

Crește adresabilitatea către
Centrul de la Vinerea
În ultimii ani, societatea a conștientizat că ajutorarea semenilor aflați în dificultate este o datorie civică și morală,
care trebuie să facă parte din existența noastră zilnică.
Acțiunea dezinteresată în folosul persoanelor cu nevoi speciale și a celor excluse social, nu trebuie să fie individuală, ci
un deziderat al întregii noastre comunități.
În acest scop autoritatea locală a decis înființarea unui
centru de zi, pentru recuperarea persoanelor cu dizabilități
în localitatea Vinerea. Centrul Social Multifuncțional pentru
Persoane cu Nevoi Speciale Vinerea (CSMPNS), vine în sprijinul copiilor și adulților posesori ai certificatelor de încadrare în grade de handicap, sau a planului de recuperare emis de
medicul specialist, oferind servicii de kinetoterapie, masaj,
logopedie, consiliere psihologică, psihopedagogie, consiliere
socială și informare. Totodată, au loc și activități social-culturale, distractive, cu beneficiarii centrului și aparținătorii lor,
cum ar fi școala părinților, participarea la evenimente culturale și excursii tematice.
Spre exemplu, copiii cu disabilități beneficiari ai CSMPNS Vinerea au avut parte de mai multe surprize pe parcursul
vacanței de vară. Cu sprijinul artiștilor din cadrul Cercului de
Teatru al Casei de Cultură, condus de Maria Dodoc și a unor
voluntari ai centrului, coordonați de Laura Vlad, copiii au
fost sărbătoriți printr-o acțiune de genul Zilei Copilului, însă
la o scară mai mică. Ei au fost întâmpinați într-o atmosferă
destinsă și plăcută, cu baloane, confetii și mesaje de bun
venit în sala de ședințe a instituției, care a fost îmbodobită
festiv pentru acest moment. Nu au lipsit jocurile interactive, dansurile, desenele și programele de animație oferite
de către voluntarii și artiștii Cercului de Teatru, sub atenta
grijă a specialiștilor centrului. Ulterior acestei sărbători,
a fost organizată o excursie la Sibiu, la Grădina Zoologică
și Muzeul Satului, care i-a bucurat și le-a arătat că sunt
importanți pentru cei din jurul lor. Considerăm că astfel de
acțiuni ajută la procesul de recuperare al copiilor, întărește
legăturile lor cu specialiștii noștri, precum și încrederea în
serviciile oferite.
Trebuie să precizăm că toate demersurile centrului au fost
posibile doar datorită sprijinului susținut al Consiliului Local,
a Primariei și a SPAS Cugir. Activitatea CSMPNS Vinerea
a debutat ca în orice inițiativă nouă, cu pași mici, fiind puși
în situația de a populariza centrul prin mass-media, scrisori
și întâlniri cu potențialii beneficiari și aparținatorii lor, prin
medicii de famile, școli, DGASPC Alba, CJ Alba. La început,
comunitatea locală a fost reticentă, având în vedere că am fost
prima entitate care acordă servicii de recuperare atât de complexe și de diversificate. Din fericire, în prezent se observă
o schimbare majoră de optică a concetățenilor, deoarece s-a
conștientizat faptul că și în orașul nostru se poate beneficia de
acest tip de servicii sociale, fără costuri mari și cu bune rezultate. Încrederea se datorează și specialiștilor noștri care dețin
o expertiză ridicată în domeniul lor de activitate.
Datorită adresabilității mari a potențialilor befeiciari din
zonă, centrul va continua activitatea în viitor, urmărindu-se
dezvoltarea serviciilor, inclusiv prin atragerea de fonduri europene în domeniu.
Silviu SAMOILESCU, Șef CSMPNS Vinerea

Ajutorul pentru încălzirea locuinței: Cererile
pot fi depuse până la data de 20 a fiecărei luni
În timpul sezonului rece (noiembrie-martie), persoanele singure și familiile cu venituri mici (până la 615 lei /membru) au posibilitatea de a beneficia de ajutoare de stat pentru încălzirea locuinței.
Aceasta se acorda doar pentru principalul sistem de încălzire folosit
la domiciliu/resedință, pentru consumatorii de energie termică
în sistem centralizat, energie electrică, gaze naturale sau lemne,
cărbuni și combustibili petrolieri.
Cuantumul ajutorului depinde, în principal, de veniturile
obținute de solicitanți. În cazul ajutorului pentru gaze naturale, a
celui pentru energie electrică și a celui pentru combustibili solizi
sau petrolieri, venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al
persoanei singure trebuie să fie de cel mult 1,230 ISR , adică 615 lei.
Ajutoarele sunt date anual în sezonul rece, adică în perioada de
cinci luni cuprinsă între 1 noiembrie și 31 martie. Pentru a beneficia de ajutor, consumatorii trebuie să se adreseze primăriilor pana
la data de 20 a fiecărei luni, ajutoarul fiind acordat pe perioada ce
urmează depunerii cererii.
Ajutoarele pentru încălzirea locuinței sunt acordate pe baza
unei cereri și a unei declarații pe propria răspundere referitoare la
componenta familiei, veniturile acesteia și bunurile deținute, este
precizat în OUG nr. 70/2011. Conform legii, administraţia locală
a decis ca solicitanţii să ataşeze cererii şi alte acte doveditoare. În
primul rând trebuie să facă dovada privind totalitatea veniturilor
nete lunare realizate de familie/persoană singură în luna anterioară
depunerii cererii. Cei care susţin că nu realizează nici un venit
trebuie să depună o declaraţie pe propria răspundere autentificată
de notarul public sau atestată de consilieri juridici ori avocati, din
care să reiese că nu realizează nici un fel de venituri. Se mai depune
şi adeverinţa de la registrul agricol şi o declaraţie dată în faţa secretarului localităţii cu venitul mediu net lunar realizat din activităţi
agricole, conform anexei nr.3. La dosar se depune şi certificatul de
atestare fiscală, nominal, eliberat de Direcţia venituri pentru fiecare
membru major al familiei din care să reiese bunurile mobile şi imobile aflate în proprietatea titularului și a membrilor familiei și procesul verbal de impunere în cazul deținerii mai multor proprietăți
situate la altă adresă decât cea de domiciliu. Dacă există autoturism/ autoutilitară/ autocamion, deținute în proprietate, închiriere,
concesiune, comodat, va trebui să fie depusă şi copia după certificatul de înmatriculare sau cartea de identificare. Este nevoie de o
adeverinţă de la Asociaţia de locatari (proprietari) din care să rezulte
nominal membrii familiei luaţi în calcul la stabilirea cheltuielilor de
întreţinere ale locuinţei, semnată şi stampilată de administratorul
asociaţiei sau de reprezentantul primăriei. Pentru cei care nu sunt
cuprinşi în cadrul unei asociaţii este necesară prezentarea unei
adeverinţe de la furnizorii de utilităţi (gunoi, apă) pentru a se confirma numărul de persoane luate în calcul la stabilirea cheltuielilor
de întreţinere a locuinţei. Se mai depune cea mai recentă factură de
gaz sau curent, după caz, pe numele titularului pentru identificarea
codului de abonat şi punctul de consum sau copia contractului de
furnizare. În funcţie de particularităţi, mai pot fi solicitate şi alte
acte.
Nu vor lipsi de la dosar, în copie şi original, actele de identitate, livretul de familie, certificatul de căsătorie, certificatul de deces,
precum și alte acte doveditoare ale componenţei familiei, după caz.
Cererile pot fi depuse zilnic între orele 8-16 la sediul Serviciului
Public de Asistență Socială Cugir, iar pentru locuitorii din Vinerea
aceste pot fi depuse la sediul Centrului pentru persoane cu nevoi
speciale Vinerea, strada Morilor.
Viorica ȘTIRB NEDEL, Șef S.P.A.S.
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NAŞTERI ÎNREGISTRATE:

DECESE ÎNREGISTRATE:

- GRIGORE TUDOR-ADRIAN - ACT
TRANSCRIS, născut în GINZANO DI
ROMA (RM) - ITALIA.

- ALUCĂI ANA, cu ultimul domiciliu
în Cugir, str.21 Decembrie 1989 nr.1C;
- OLAR MINERVA, cu ultimul domiciliu în Cugir-Vinerea, str.Deal nr.20;
- GOMBOȘ VASILE, cu ultimul domiciliu în Cugir, str.Mureșului nr.4;
- SURLARIU MIRCEA, cu ultimul
domiciliu în Cugir, str.Gr.Ureche nr.3;
- ALISIE AURELIA, cu ulștimul domiciliu în Cugir, str.Victoriei nr.17;
- BRAȘOVEAN MARIA, cu ultimul
domiciliu în Cugir, str.Rozelor nr.14;
- NOJA IOAN, cu ultimul domiciliu în
Cugir, str.Rozelor nr.13;
-ȘTEFĂNESCU COSMIN-CONSTANTIN, cu ultimul domiciliu în Cugir, str.
Plevnei nr.50;
- ARON AUREL, cu ultimul domiciliu
în Cugir, str.Rîul Mic nr.26;
- REISS ADOLF, cu ultimul domiciliu
în Cugir, str.Ghe.Asachi nr.21;
- CIUTRILĂ MARIA, cu ultimul domiciliu în Cugir, str.S.Bărnuțiu nr.21;
- IVAȘCU VICTORIA, cu ultimul domiciliu în Cugir, str.Livezii nr.1;
- MIHAIU ROMULUS, cu ultimul
domiciliu în Cugir, str.Zorilor nr.5;
- COSTEA TRAIAN, cu ultimul domiciliu în Șibot;
- MANCIU GHEORGHE, cu ultimul
domiciliu în Cugir, str.Doinei nr.6.

CĂSĂTORII ÎNREGISTRATE:
- BORZA MARIUS-GHEORGHE și BLAGA ANA-MARIA-GRAȚIANA;
- POP RADU-FLORIN și PAȘTIU ANDREEA-MARIA;
- TURBATU MIHAI-IULIAN și SIMU
ANDREEA-BIANCA;
- PĂTĂLĂU IOSIF și SIMEDRU LIDIAMARIA;
- PASCU ALIN-EMANUEL și MICLEA
HILDEGARD-RALUCA;
- MUREȘAN MIHAI-CĂLIN și PAȘCA
IRINA-IONELA;
- BENA IOAN și ȘEICARU AURELIA;
- OLTEAN COSMIN-GHEORGHE și
VELIȘCU CORNELIA-MONICA;
- NAGY MIHAI și TĂTAR ADRIANAIULIA;
- CUȚITARIU CLUDIU-DANIEL și
BACRĂU LETIȚIA-ADINA;
- RUSAN ANDREI și SIBIȘAN MARIACORINA;
- PANȚA ANDREI-IOAN și DRAGOMIR GEORGIANA;
- ZOLTAN DARIU și STANCA ALINAMARIA;
- LUCA MIHAI-ALIN și BACIU ALINA-RUXANDRA;
- TRICĂ DAN-ȘTEFAN și POPA IOANA-MIRELA.

Rodica CRĂCIUN DRĂGOI
Nicoleta BESGHAIER
Ofițeri stare civilă

IMNULUI NAŢIONAL AL ROMÂNIEI
Deşteaptă-te, române!
Versurile şi melodia Imnului naţional ce trezeşte fiori fiecărui român ce-l ascultă sau
citeşte, sunt reglementate prin legea fundamentală a statului nostru, Constituţia.
În art. 12 din Constituţia României (adoptată în Adunarea Constituantă din 21 noiembrie 1991) s-au stabilit cele 5 + 3 simboluri naţionale ale României.
● Drapelul: tricolor, culorile sunt aşezate vertical în ordinea următoare începând de la
lance: albastru, galben, roşu ● Ziua naţională: 1 Decembrie ● Imnul Naţional: Deşteaptăte, române! ● Stema ţării şi ● Sigiliul statului sunt stabilite prin legi organice ● De asemeni: teritoriul, limba română, capitala - municipiul Bucureşti. Ne referim în detaliu la
Imnul naţional: Legea nr. 75/16 iulie 1994 cuprinde reguli precise privind intonarea Imnului naţional. Art. 9 din lege precizează: Imnul naţional al României este “Deşteaptă-te,
române!”, constituit din 11 strofe a câte 4 versuri. Acelaşi art. la alin (1) a stabilit că: interpretarea vocală prescurtată a Imnului naţional al României se intonează prin 4 strofe,
1,2,4,11; în interpretarea fanfarelor sau a altor formaţiuni instrumentale, muzica Imnului
Naţional se intonează o singură dată.
Art. 10 din aceeaşi lege stabileşte când se intonează Imnul naţional şi anume: ● la
festivităţile şi ceremoniile oficiale şi naţionale, precum şi la ceremoniile oficiale cu caracter
internaţional ● la deschiderea şi închiderea emisiunilor, staţiilor “Radio România”, “Televiziunea Română” în interpretare vocală ● cu prilejul vizitelor intreprinse în România de
şefi de stat şi de guvern ● în cadrul ceremoniilor militare conform regulamentelor militare
● pe stadioane şi alte baze sportive cu ocazia desfăşurării competiţiilor sportive oficiale,
internaţionale în care este reprezentată România ● la deschiderea fiecărei sesiuni a Camerelor Parlamentului ● la începutul programului zilnic în şcolile primare şi gimnaziale.
Art. 11: Imnul naţional al României poate fi intonat şi la alte manifestări festive organizate în unităţi de învăţământ sau alte instituţii de cultură.
Art. 12: La începutul manualelor şcolare: Abecedare, manuale de citire pentru ciclul
primar, manualele de limba şi literatura română, manualele de istorie şi manualele de
limbă maternă pentru minorităţi, se tipăreşte textul Imnului naţional al României, forma
prescurtată.
Art. 13: Imnul naţional al României se intonează vocal şi se publică oficial numai în
limba română.
Art. 14: Imnul naţional al altor state se intonează, cu prilejul vizitelor, festivităţilor
şi ceremoniilor oficiale cu caracter internaţional împreună cu Imnul naţional al României
înaintea acestuia (deci primul se intonează Imnul statului gazdă).
Precizări importante: 1. Versurile Imnului naţional “Deşteaptă-te, române!” au ca autor pe Andrei Mureşanu (1816-1863) iar muzica compusă de Anton Pann (1796-1854).
2. Imnul naţional a fost ales imediat după revoluţia din decembrie 1989 şi consacrat prin
Constituţia din 1991. 3. Poemul “Un răsunet” - autor Andrei Mureşanu, a fost redactat şi
publicat în timpul revoluţiei de la 1848, fiind cântat pentru prima oară la Braşov într-o
grădină din cartierul Şchei (sau/şi în 29 iulie 1848 la Râmnicu Vâlcea). De atunci acest Imn
a fost cântat cu ocazia fiecărui conflict în România, datorită mesajului de patriotism şi de
libertate pe care îl poartă în el, astfel: Războiul de Independenţă 1877-1878, Primul şi al
doilea Război mondial 1916-1918 şi 194-1945, În timpul crizei după lovitura de stat din 23
august 1944, În ziua revoltei de la Braşov din 15 noiembrie 1957, Pe 22 decembrie 1989,
în timpul revoluţiei, Semnificaţia Imnului: prin titlul “Deşteaptă-te, române!” este în acelaşi
timp social şi naţional. Social deoarece impune o permanentă stare de a asigura tranziţia
către o lume nouă, şi naţional deoarece alătură acestă deşteptare tradiţiei istorice.
Imnul conţine acest sublim apel “Acum ori niciodată” prezent şi în alte imnuri naţionale
- de la “Poian-ul” cu care grecii au luptat la marathon şi salania - până la “marsilieza”
revoluţiei franceze.
Art. 20 - cetăţenii sunt datori să manifeste respect faţă de drapelul şi Imnul naţional al
României şi să nu comită nici un act prin care s-ar aduce ofensă acestora.
Art. 21 - la ceremoniile de arborare a drapelului, precum şi intonarea Imnului naţional,
cu prilejul solemnităţilor, asistenţa va sta în picioare, bărbaţii se vor descoperi, iar militarii
de toate gradele vor da onorul conform regulamentelor militare.
Fiind important să se cunoască se prezintă textul strofelor 1,2,4 şi 11.
În asemenea situaţii drapelul tricolor se ridică.
După expunerea prezentată stimaţi cetăţeni se cuvine să ascultăm şi să cântăm în mod
solemn Imnul naţional “Deşteaptă-te, române!”.
Cu Imnul în gând şi inimă, La Mulţi Ani stimaţi concetăţeni.
Ing. Aurel VOICU
Asociaţia “Pro – Cugir”
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Metalurgistul Cugir s-a aflat din nou într-o fază superioară a Cupei
României
După 21 de ani, Metalurgistul Cugir a fost din nou într-o fază
superioară a Cupei României și a întâlnit pe teren propriu o echipă
din primul eșalon. Nu a fost orice echipă, ci una cu tradiție în fotbalul românesc, Poli Iași, formație care în startul sezonului a ridicat
drapelul României în preliminariile Europa League.
Cugirul a rezistat excelent în fața trupei din Moldova mai bine
de 45 de minute, dar a ieșit din cupă în cele din urmă, cu capul sus
ce-i drept, după ce ieșenii au punctat de două ori în repriza secundă
prin Frăsinescu (52) și A. Cristea (62). Itu și compania au rezistat
mai bine de 45 de minute în fața Politihnecii Iași, formație care se
află la primul succes sub comanda lui Eugen Neagoe. Cu toate astea,
fotbaliștii pregătiți de Călin Moldovan au părăsit cu fruntea sus terenul și chiar au fost lăudați la finalul meciului de către Florin Prunea,
președintele celor de la Iași și de Eugen Neagoe, tehnicianul echipei.
Aceştia au avut numai cuvinte de laudă pentru fotbalul din
localitate şi eforturile făcute de cei implicaţi în ultimii ani în destinele Metalurgistului. Preşedintele Florin Prunea a declarat presei
judeţene că: „Avem o relaţie deosebită cu oamenii de aici, anul
trecut având doi jucători împrumutaţi Metalurgistului. Sunt condiţii
de Liga 1, iar fotbalul trebuie să crească uşor, uşor. Chiar îl întrebam
pe preşedintele de aici de ce nu se merge mai sus, pentru că este un
oraş cu o tradiţie deosebită, iar spectatorii au nevoie de fotbal aici”,
a spus Florin Prunea. La rândul său, antrenorul ieşenilor a spus în
conferinţa de presă organizată la finele jocului: „Sincer, am găsit
condiţii foarte bune pentru nivelul Ligii a 3-a şi mi-aş dori ca Metalurgistul Cugir să reuşească promovarea în eşalonul secund”. Eugen
Neagoe a apreciat că: “a fost o partidă grea, pentru că în Cupă echipele mici se agaţă şi pun probleme. Prima repriză s-a terminat cu un
scor de egalitate, pe care nu l-am dorit, jucătorii mei acomodându-se
mai greu cu terenul. În repriza a doua am înscris de două ori şi mai

puteam să o facem. Mă aşteptam să înscriem mai multe goluri,
chiar dacă am întâlnit o echipă foarte bună pentru Liga a III-a.
A fost un antrenament reuşit pentru meciul cu Steaua, în care ne
dorim să avem o altă evoluţie, mult mai bună şi să învingem”.
Din punctul de vedere al antrenorului echipei cugirene, Călin
Moldovan, partida a fost una echilibrată: “Nu ne-am făcut de râs.
Felicit jucătorii pentru efortul depus. Diferenţa de două eşaloane
s-a văzut până la final. Atât timp cât am avut potenţial fizic, am
făcut o partidă echilibrată, Iaşul având o singură ocazie în prima
repriză, prin Cristea. Am primit primul gol din fază fixă, iar apoi
am căzut moral. La pauză m-am gândit că e posibil orice dacă
nu luăm gol repede. S-a simţit faptul că am jucat 4 meciuri în
12 zile”.

Ziua Persoanelor Vârstnice

Aproximativ 350 de persoane au participat la evenimentul organizat de Primăria Orașului Cugir, în cinstea vârstnicilor din localitate. Organizatorii au reușit și în acest an să-i
surprindă plăcut, să-i scoată din monotonia zilnică printr-un
program artistic de bună calitate oferit de Gino Band, Taraful
Casei de Cultură și soliștii Ionela Popa și Cristian Fodor.
Dintre vârsticii prezenți, un loc aparte l-au ocupat cei care au
implinit 50 de ani de căsătorie. Practic, evenimentul a debutat cu Nunta de aur, în cadrul căreia au fost sărbătorite 25 de
cupluri. Tot din rândul invitaților de onoare, ca în fiecare an,
au făcut parte și veteranii de război, însa doar 3 au putut fi
prezenți, starea de sănătate precară împiedicându-i pe ceilalti
să participe.
Alături de sărbatoriți au fost prezenți Primarul Adrian
Teban, viceprimarul Călin Furdui, Deputatul Dan Simedru,
consilierii locali Dan Chercheș și Marilena Balosin, A d m i n i s t r a t o r u l Public, Marius Jibotean, directorul Casei de Cultură, Rodica Florea Cristina.
Spectacolul găzduit de Cantina Casei de Cultură s-a ridicat și în acest an la asteptările vârstnicilor care s-au simțit foarte bine, vivacitatea și buna dispoziție a lor putând fi invidiate de generațiile mai tinere. Le dorim tuturor sănătate și armonie în viață și familie!
Casa de Cultură Cugir

Echipa de Handbal Junioare IV,
pe locul I la Campionatul Naţional
Viitorul arată bine pentru handbalul cugirean- echipa de junioare IV a CSO Cugir a obținut o nouă performanță importantă pentru clubul cugirean, clasându-se pe locul I la Campionatul Național
rezervat junioarelor IV. Turneul care s-a desfășurat în 12 noiembrie
în Sala de sport “Traian Lalescu” Hunedoara, a atras în competiție
8 echipe din județele Hunedoara și Alba. Handbalistele CSO Cugir,
antrenate de prof. Petru Micu și prof. Ioan Bașca, au reuşit să se
impună ca favorite ale competiției, statut pe care l-au confirmat în
toate meciurile jucate. Cugirencele au învins tot ce era de învins: 6
partide disputate, 6 victorii- trei dintre ele în grupa preliminară și
trei venite în faza finală a competiției.
În grupa principală A, CSO Cugir a avut colege de grupă și
implicit adversare formațiile: CSS Hunedoara, CSO Vulcan și CSS
Petroșani. Rezultatele obținute de CSO Cugir în grupa principală
A, meciuri la finalul cărora s-a putut stabili și clasamentul final al
turneului: CSO Cugir– Asociația Sportivă Școlară “Traian Lalescu”
Hunedoara: 13 – 6; CSȘ Petroșani – CSO Cugir : 14 – 6; CSO
Cugir – CS Vulcan : 11 – 8.
Clasamentul final al turneului arată astfel : 1. CSO Cugir , 2. CS
Vulcan , 3 . CSS Petroșani , 4 . CSȘ Hunedoara. Echipa din Cugir
a dat și golghetera competiției, pe jucătoarea Luiza Tomoșoiu cu
25 de reușite.
“A fost un turneu lung și greu cu echipe bine pregătite din
punct de vedere fizic și tactic. Am arătat ca o adevarată echipă,
fetele rămând unite de altfel pe toată durata comeptiției, și fiind
încrezătoare în forțele lor că vor câștiga turneul. Țin să felicit întreaga echipă pentru jocul prestat” a declarat Petru Micu, antrenor
CSO Cugir.
Lotul de jucătoare care au evoluat a fost următorul: Daniela
Moldovan, Andrada Cioran, Luiza Tomoșoiu, Denisa Fleșeriu,
Daria Cibian, Mara Olinovici, Daria Birăesc, Alexandra Crișan,
Roxana Dărăban, Denisa Milea, Paula Bâlc, Camelia Oproiu.
Antrenorii echipei: Petru Micu și Ioan Bașca.

Cadrele didactice din orașul Cugir, sărbătorite de către administraţia locală

În data de 5 octombrie 2016, cadrele didactice din orașul Cugir au fost sărbătorite de către Primăria Orașului Cugir, Consiliul
Local și Casa de Cultură, cu ocazia Zilei Mondiale a Educației.
Într-o atmosferă elegantă, festivă dar primitoare, organizatorii
i-au întâmpinat pe cei care contribuie în mod esențial la modelarea minții și conduitei tinerilor din oraș, prin cunoștințele transmise, prin rolul de formatori şi educatori pe care-l joaca zi de
zi. În debutul evenimentului, Primarul Adrian Teban i-a felicitat
pe educatorii, învățătorii şi profesorii din Cugir pentru munca pe
care o depun și a vorbit despre importanța parteneriatului dintre școli și administrația locală, asigurându-i că învățământul va

reprezenta întotdeauna o prioritate locală. Felicitări a mai transmis
și liderul județean de sindicat Bîrlea Nicolae, precum și prof. Camelia Dumitrean. Cele peste 150 de cadre didactice din Cugir au fost
plăcut surprinse de programul pregătit de organizatori, evenimentul fiind condimentat cu muzică bună oferită de Taraful Casei de
Cultură cu solistele Ionela Popa și Raluca Paștiu, de Grupul Mlădițe
Cugirene și Trupa The Puzzels din Alba-Iulia.
Este pentru prima dată când evenimentul are loc în organizarea
Primariei, Consiliului Local și Casei de Cultură, până anul acesta
Ziua Mondială a Educației fiind celebrată de diferite organizații, în
mod separat. Conducerea administrației locale a dorit să unească
toate cadrele didactice în acest moment dedicat sărbătoririi
educației și să scoată evenimentul din zona politicului. Astfel, începând de anul acesta, sărbătorirea Zilei Mondiale a Educației a fost
prevăzută în calendarul activităților cultural-artistice organizate de
administrația locală, în semn de respect pentru educație și pentru
cei care contribuie în mod esențial la dezvoltarea unei țări, prin
cunoștințele transmise, prin rolul de formatori şi educatori ai tinerei
generaţii. La eveniment au mai fost prezenți viceprimarul Cugirului,
prof. Calin Furdui, consilierul județean Dan Cherecheș, mai mulți
consilieri locali, directorul Casei de Cultura, prof. Rodica Florea.
În anul 1994, UNESCO a inaugurat prima Zi Mondială a Educatorilor, pentru a comemora semnarea, în 1966, a Recomandării
făcute de UNESCO și Organizația Internațională a Muncii, privind
condițiile de muncă ale personalului didactic.
Luminița BIRĂESC

Medici noi la Spitalul Orăşenesc Cugir

Veşti bune pentru pacienţii cugireni care au nevoie de tratament pentru afecţiunile pulmonare. Începând cu luna noiembrie un medic pneumolog îşi desfăşoară activitatea în cadrul unităţii. Este vorba de dr. Angela Parastie, absolventă a UMF din Cluj Napoca. Sosirea acesteia este de
bun augur, având în vedere adresabilitatea tot mai crescută. Astfel, va fi funcţional Compartimentul Pneumologie, prevăzut cu 6 paturi în structura
organizatorică a spitalului, în cadrul secţiei interne.
Şi Compartimentul Chirurgie are medic nou. Pe lângă Dr. Terezia Boruah, directorul medical al Spitalului şi-a început activitatea Dr. Cristi
Câmpeanu, medic specialist chirurg. În felul acesta, s-a rezolvat o problemă foarte importantă cu care se confruntă compartimentul cu cea mai mare
adresabilitate şi anume închiderea sa pe perioada concediului singurului medic din cadrul acestuia.
“Atât implicarea substanţială a Primăriei Oraşului Cugir cât şi eforturile depuse de echipa Spitalului au contribuit la rezolvarea într-o măsură
mulţumitoare a deficitului de personal, ceea ce părea de necrezut la un moment dat. Toate aceste lucruri au fost posibile ţinând cont de faptul că în
anul 2016 s-a obţinut acreditarea spitalului de către ANMCS. În continuare suntem în tratative cu un medic endocrinolog, un specialist ORL şi un
medic internist.“ a completat managerul spitalului jr. Florin Arion.
Reamintim că de curând s-a alăturat echipei medicale de la Cugir un medic radiolog Dr. Câmpian Nicoleta, care şi-a început activitatea în luna
septembrie. Serviciile de radiologie şi imagistică medicală (ecografie generală, specială şi CT) reprezintă investigaţii peraclinice de mare necesitate
în stabilirea diagnosticului de certitudine fără de care nu poate fi asigurată calitatea actului medical. Până la venirea medicului radiolog cu normă
întreagă, activitatea medicală care necesită astfel de investigaţii era mult îngreunată. Mai mult decât atât, cooptarea medicului radiolog a făcut
posibliă demararea activităţii Computerului Tomograf din dotarea Laboratorului de Radiologie şi Imagistică Medicală. Acesta este funcţional din
luna octombrie, după ce în cursul lunii septembrie Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare a emis autorizaţia de funcţionare.
În total , anul acesta, la Spitalul Orăşenesc Cugir au fost angajaţi un număr de 7 medici noi în următoarele specialităţi: psihiatrie, dermatologie,
diabetologie, oftalmologie, radiologie, pneumologie, chirurgie, precum şi un biolog în cadrul Laboratorului de analize. Spitalul Orăşenesc Cugir mai
are încheiate contracte cu un număr de 17 medici rezidenţi, care la sfârşitul perioadei de rezidenţiat urmează să-şi ocupe postul în cadrul unităţii.“
Sperăm că în viitor să se păstreze acest trend pozitiv al calităţii şi diversităţii serviciilor medicale oferite de către unitatea noastră în aşa fel încât
problemele de sănătate ale locuitorilor să fie rezolvate cu promptitudine şi profesionalism” a declarat Arion FLORIN, Managerul Spitalul Orăşenesc
Cugir.

Sovârvul (Origanum vulgare)
- beneficii şi proprietăţi
Sovârvul (Origanum vulgare ), cunoscut și ca oregano, măghiran
sălbatic, busuioc de pădure, busuiocul fecioarelor este o plantă
medicinală, membră a parfumatei familii a mentei, care creşte spontan pe la marginile pădurilor, pe răzoare şi tufărişuri. Este o plantă
indigenă, perenă, ale cărei tufe ramificate, înalte de 50-60cm, poartă
buchete de flori roz, roşiatice sau liliachi. Seminţele extrem de mici
păstrează timp de 5 ani facultatea germinativă.
Frunzele şi florile de sovârv au aromă pătrunzătoare, picantă care
seamănă cu cea a cimbrişorului. În vechime, tulpinele de sovârv se
aşterneau pe podele, în săli de adunare, la banchete sau pe uliţele târgurilor, crezându-se că purifică aerul. Se foloseau şi la fermentarea
berii, aroma lor este potrivită cu orice fel de brânzeturi, este extrem
de plăcută pentru fripturi, carne la grătar, sosuri pentru carne şi paste
făinoase, dar şi pentru preparatele din ouă care devin mai digerabile.
Cea căreia îi datorează celebritatea şi care a făcut această plantă universal cunoscută este pizza. Sovârvul sau oregano este considerat
indispensabil în bucătăria mediteraneană, datorita gustului apetisant.
Uleiul volatil conține timol, carvenol, terpene, alfa şi beta pinen,
camfen, mircen, limonen, linalolm, baresol dar şi substanţe antocianice şi flavonoigi ce le conferă preparatelor medicinale proprietăţi
antispetice, antispastice, antitusive, sedative.
Preparatele fotofarmaceutice din şovârv sunt recomandate pentru
stimularea poftei de mâncare, în colici abdominale, colite, infecţii
ale căilor respiratori superioare, faringită, otită, iar extern pentru tratarea plăgilor şi arsurilor
Pentru prepararea ceaiului se pune o lingură de sovârv la o cană
de apă, iar pentru uz extern, sub formă de comprese, se adaugă două
linguri la o cană de apă.
Ciorvasi Albert
- cultivator de plante medicinale și aromatice
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