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1 Decembrie- Ziua naţională a României
grupaj de interviuri realizat cu personalităţi prezente la Alba Iulia
Primul Ministru Călin Popescu
Tăriceanu
Do m nule Prim
Ministru, c um vă
sim ţiţi azi la Alb aIulia de ziua noastră
a românilor?
Su nt bucu ros că
vă d a şa mu ltă lu me
aici, în ciuda faptului
că astăzi e o zi
ploioasă , da r constat încă o da tă că
românii sunt foarte ataşaţi de simbolul
Unirii, care este Alba-Iulia şi profită de 1
Decembrie, să fie cu toţii aici, în
amintirea acestei zile măreţe în care toţi
românii s-au regăsit sub acelaşi steag.
Domnule Prim Ministru, se vorbea
la politizarea zilei naţionale, însuşi
domnul Preşedinte Băsescu vorbea de
acest lucru. Credeţi că azi la Alba-Iulia,
astăzi, a fost politizată ziua naţională?
Nu mi se pare deloc acest lucru. Este
o manifestare firească la care au fost
reprezentate şi partidele politice, însă cei
mai mulţi sunt oameni care n-au venit azi
la Alba-Iulia pentru a face politică, ci
pentru a-şi manifesta bucuria faţă de
această zi istorică pentru români.
Domnule prim Ministru, ce vreţi să
le transm iteţi celor din Alba şi din
Cugir?
Celor din Alba şi din Cugir? AlbaIulia îmi place pentru că este un oraş care
se dezvoltă, creşte, profită de pe urma
investiţiilor care încep să răsară peste tot
în România şi acest lu cru este
îmbucurător şi le urez tuturor, cu ocazia
acestei zile , albaiulieni şi cugireni, să fie
fericiţi şi pentru că se apropie sărbătorile
de ia rnă , multă sănă tate, fericire şi
prosperitate.
Vă mulţumesc foarte mult pentru
acest interviu.
Cu multă plăcere.
Dan Radu RuşanuVicepreşedintele
Camerei Deputaţilor
Cum vă simţiţi azi 1
De cem brie, de ziua
naţională?
Este a şasea oară când
vin la Alba-Iulia şi mă
simt foa rte bine aici
împreună cu urmaşii celor care au făcut
Unirea în urmă cu 87 de ani. Am fost şi
în 2001 şi în 2002 când eram în opoziţie,
acum e mai frumos, dar vreau să spun că
Unirea e a tuturor românilor, indifferent
dacă sunt la putere sau în opoziţie.
Domnule vicepreşedinte, a trecut şi
Bugetul prin Parlament, aşteptăm cu
toţii un an mai bun. Ce le transmiteţi
cugirenilor?
Să aibe speranţe, pentru că o dată cu
anul 200 6 sperăm ca fabricile de
armament din Cugir să meargă mai bine
decât până acum, să dispună de contracte,

fonduri şi surse de finanţare. Tuturor
cu girenilor „La Mulţi Ani şi multă
sănătate!”
Domnule Deputat vă mulţumim.
Dan Voiculescu- Preşedintele
Partidului Conservator
Cum vă simţiţi azi la
Alba-Iulia de ziua
Românilor?
Mă simt foarte bine şi
îmi aduc aminte , că noi
conserva torii a vem o
istorie, am avut un cuvânt
important de spus înainte
de Ma rea Unire de la 19 18, câ nd
Ferdinand a invitat partidele din opoziţie
să vină lângă sta tu l româ n şi a tunci
Partidul Conservator a înţeles că interesul
de partid trebuie să se supună interesului
naţional. Mă bucur că sunt aici alături de
atâţia români şi că sărbătorim împreună
ziua naţională, aici la Alba-Iulia.
Ce m esaj aveţi pentru c ugireni,
pentru cititorii ziarului „ Curierul de
Cugir”?
Le doresc tuturor o viaţă mai bună,
Cugirul e o zonă grea, cu probleme legate
de şomaj şi locuri de muncă. Vă asigurăm
că în ceea ce ne priveşte, ne preocupă
soarta Cugirului şi sperăm ca în curând,
în special în industria de apărare să găsim
nişte soluţii viabile pentru cugireni, iar cu
ocazia sărbătorilor de iarnă, le urez un an
prosper, ma i bun, mu ltă să năta te şi
fericire.
Vă mulţumesc foarte mult.

Cristian Diaconescu- purtător de
cuvânt al PSD
Dom nule Senator,
cum
vi
se
p ar
m anifestările de azi 1
De cem brie la Alb aIulia?
1 Decembrie este cea
mai profundă zi pentru
români şi cred că este
important să ştim că a u avut oameni
politici români adevăraţi, care au făcut
gesturi extraordinare pentru noi, pentru
România de azi. Trebuie să învăţăm ceva
din demnitatea lor şi să conjugăm în astfel
de zile cuvântul patriotism. Trebuie să ne
simţim adevăraţi măcar în această zi şi
cred că onoarea, demnitatea naţională o
putem regăsi în fiecare dintre noi.
Dom nule Diaconescu, un m esaj
pentru cugireni. Cum va fi la anul? Va
fi mai bine? Va fi mai rău?
Speranţa noastră a tuturor este că şi
la anul şi în anii ce vor veni va fi mai bine.
Am aşteptat cu toţii foarte mult timp acest
bine şi suntem convinşi că îl merităm pe
deplin. Speranţa este că atunci când vom
fi pe deplin integraţi, când România îşi
va ocupa locul pe care îl merită, va fi mai
bine pentru fiecare dintre noi toţi.

Adrian Lemeni, secretar de stat
pentru Culte la Ministerul Culturii
Dom nule Ministru,
cum v-aţi sim ţit azi la
Alba-Iulia
de
1
Decembrie?
Mă bucur foarte mult
că am fost împreună astăzi
şi cred că ziua naţională a
României constituie de fiecare dată, un
bun prilej de a ne reaminti şi de a ne asuma
acele valori care crează unitate, acele
valori pentru care au luptat înaitaşii noştri.
Mai ales în lumea de astăzi, unde vedem
la tot pasul tendinţe de dezbinare, cred că
e foarte important să ne asumăm aceste
valori. Aceste valori presupun unitatea de
limbă, unitatea de credinţă, unitatea de
cultură. Am ţinut să fiu prezent la AlbaIulia şi pentru că sunt din judeţul Alba,
din Cugir, şi de fiecare dată mă simt acasă
întorcându-mă în aceste locuri. În
contextul acestei atmosfere sărbătoreşti,
aş dori să transmit salutări cugirenilor,
celor din Alba şi să îi a sigur de
disponibilita tea noastră de a rezolva
problemele legate de culte. Am a vut
întâlniri la Blaj cu ierarhii bisericii grecocatolice, în 30 noiembrie, iar apoi la
Arhiepiscopia Alba cu Înalt Prea Sfinţitul
Andrei şi sunt deasemenea în vederea
noastră anumite probleme specifice pe
care încercăm să le rezolvăm.
Dom nule Ministru, vă mulţum im
foarte mult şi vă mai aşteptăm, inclusiv
la Cugir.
Vă mulţumesc şi doresc să transmit
anticipat tuturor cugirenilor şi cititorilor
ziarului dumneavoastră, toate cele bune,
sărbători cu bucurie, cu pace şi La Mulţi
Ani!
Prefect Cosmin Covaciu
Domnule Prefect, aţi
fo st
unul
d in
o r g a n i z a t o r i i
m a nifestaţiilor de 1
De cem brie. Cum s-au
desfăşurat ele anul ăsta?
Sunt fericit să vă pot
spune că acţiunile pe care
le-am pregătit anul acesta au fost un
succes. Am pregătit manifestări pentru
toate gusturile, la care au participat foarte
mu lţi oa meni de-a lungul zilelor de
manifestări. Şi vreau să mulţumesc tuturor
au torită ţilor care s-au implicat în
organiza rea acestor ma nifestaţii,
primarului Mircea Hava, preşedintelui
Consiliului Judeţean Ioan Dumitrel şi
echipei cu care am muncit, care a fost
mereu alături de noi. Alba-Iulia a devenit
pentru câteva zile capitala de suflet a
românilor şi sunt foa rte bu curos că
lucrurile au mers bine, iar la anul vă
aşteptăm în număr cât mai mare, din nou,
în capitala Marii Uniri!

Interviuri realizate la Alba Iulia
de Mircea SIMU

Se distribuie gratuit

Gânduri de
Primar,
la cumpănă
dintre ani
A mai trecut un an peste oraşul
nostru şi aşa cum stă bine unui
gospodar, acum la cumpănă anilor,
este momentul cân uitându-ne în
oglindă, vedem ce am făcut bine şi
ce am făcut rău în anul care a trecut.
Aşa că în cele ce urmează voi face o
trecere în revistă a evenimentelor din
anul 2005 petrecute în oraşul nostru.
În primul rân trebuie să
recunoaştem că a fost un an greu, cu
multe încercări din partea naturii,
care pe lângă cele două valuri de
inundaţii, din lunile iulie- august, nea cauzat multe greutăţi vizavi de
lucrările de construcţii, realizate
parţial sau total în acest an şi mă refer
aici la lucrările de modernizare reţele
de apă (SAMTID), regularizare
torent Mijloianu, modernizare strada
Suseni şi strada Teiului.
Au fost oameni care ne-au
reproşat că nu ne-am concentrat
suficient pe zona centrală a oraşului
şi că am acţionat mai mult pe zonele
laterale. Argumentul a fost unul
foarte raţional. Am dorit mai întâi să
încheiem lucrările de înlocuire a
conductelor de apă şi pe urmă să
refacem carosabilul şi trotuarele.
Pentru anul 2006, ne vom concentra
atenţia pe încheierea lucrărilor de
înlocuire a conductelor de apă în
zona centrală a oraşului, după care
vom trece la modernizarea
bulevardului Al. Sahia şi a trotuarelor
afectate. De asemenea dorim să
extindem şi să diversificăm reţeaua
de iluminat public pe zona centrală.
Un lucru deosebit l-a constituit
încheierea lucrărilor de amenajare a
Grădiniţei nr.5, de la porumbei, care
în urma parteneriatului încheiat cu
firma Star Transmission Cugir, a fost
renovată la standarde europene şi
redată copiilor. Vreau să amintesc că
în urma contactelor avute în acest an
cu administraţia oraşului Wasserburg
din Germania, a fost aprobată şi
prima înfrăţire a oraşului Cugir cu
oraşul Wasserburg, urmând ca în anul
2006 să fie semnat protocolul de
colaborare. Sper ca şi acest lucru să
constituie o nouă perspectivă şi
deschidere pentru oraşul nostru.
În plan cultural au fost mai multe
acţiuni iniţiate de Primărie, care sau
bucurat
de
aprecierea
participanţilor: Serbările zăpezii,
Spectacolul de 1 Iunie organizat
împreună cu şcolile din oraş, Toamna
Cugireană, concertele de colinzi din
luna decembrie , premierea
olimpicilor pe anul 2005, etc.
Iar dacă vorbim despre anul
2005, vreau să îmi exprim o mare
neîmplinire vizavi de Clubul

(urmare în pag.2)

Curierul de Cugir
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Muncitoresc, pe care deşi am primit
asigurări din partea conducerii U.M
Cugir şi Romarm, nu am reuşit să îl
preluăm până acum. Poate înainte de
a schimba titulatura oraşului, avem
nevoie în primul rând de toate
instituţiile necesare unui municipiu,
printre care se numără şi o Casă de
Cultură şi o Bibliotecă.
În ceea ce priveşte serviciile
publice oferite cetăţenilor, am urmărit
îmbunătăţirea calităţii acestora şi

pentru aceasta am încheiat mai multe
contracte de concesiune sau asociere
şi anume:
1.Transportul în comun, a fost
concesionat de firma S.C. Lam Trans,
pe traseele din interiorul oraşului
Cugir şi de firma S.C. M-Bit pentru
traseul Cugir-Vinerea.
2.Piaţa agroalimentară a fost
concesionată firmei S.C.Dronca, care
a amenajat-o în condiţii mult
îmbunătăţite, dar care în urma unui

incendiu a fost afectată în proporţie
de 35%, urmând să fie reparată anul
viitor.
3.Colectarea deşeurilor menajere,
un serviciu concesionat de către S.C.
Cugireana, va fi realizat în asociere
cu firma S.C. G&E Invest 2003,
urmând ca până la 31 martie 2006,
această colectare să se facă
containerizat în întreg oraşul. Până în

Şi eu sunt cetăţean european!
Ce este Europa ? Suntem, noi
românii, europeni? În ce măsură putem
sau trebuie să mai adăugăm europenism
identităţii româneşti? Se poate dobândi o
conştiinţă europeană? Suntem diferiţicum putem deveni şi egali? Care sunt
riscu rile şi costu rile „ unităţii în
diversitate”? - iată tot atâtea probleme pe
care vom încerca să le abordăm în cele
ce urmează.
În contextu l a cestor nesfâ rşite
întrebări, ce înseamnă, pentru un tânăr din
România anului 2005, să afirme: ”şi eu
sunt cetăţean european” ? Se impune în
primu l rând analiza structurală a
enunţului: dintre cele cinci cuvinte,
verbul, pronumele şi conjuncţia apar ca
elementele cele mai subtile.Să ne oprim
ma i întâ i a supra lu i „ a fi”: verb al
existenţei, el joacă aici un rol multiplu:
indică includera într-o categorie (a fi
ceva-cetăţean), califică (a fi cumvaeuropea n), stabileşte legătura dintre
„cetăţean european” şi „eu”.Derivat din
„ego”-ul latin, „eu” poate fi înţeles ca
principiu căruia individul îi atribuie
stările şi actele sale, dar şi ca formă pe
care o ia o personalitate la un moment
dat. În acest sens, putem opera o disociere
între eul colectiv, „de ieri” (generaţiile
precedente), şi produsu l său - eul
individual, de astăzi (eu, ca persoană, sunt
suma acţiunilor proprii, dar şi rezultat al
mentalităţilor anterioare).
După o încercare de clarificare a
termenilor, să observă m ce raport
stabileşte „a fi” între „eul de ieri” şi
adjectivul „european”. Cu alte cuvinte,
cât de europeni am fost de-a lungul
istoriei? De la cucerirea Daciei până în
zilele noastre, trecând prin lupta
voievozilor
pentru
apă rarea
creştinismului sau prin momentul 1848,
evoluţia noastră poartă pecetea evoluţiei
general-europene. În cadrul ei, românii
sunt însă expresia uui europenism aparte,
o sinteză intre Orient şi Occident. Latini
prin origine, dar bizantini prin voinţa
istoriei; vorbind o limbă neolatină, dar
scriind de-a lungu l Evului Mediu în

slavonă; ortodocşi, dar amintind că „de la
Râm ne tragem”: românii-această „insulă
de latinitate într-o mare slavă”-reprezintă
o fuziune originală şi nu de puţine ori
contradictorie. Balanţa dintre cele două
lumi s-a înclinat, în timp, spre Occident;el
a fost purtătorul unui sistem de valori care,
în secolele XVIII-XIX, înflăcăra popoare.
Atracţia acelor idei şi, în contextul lor,
redescoperirea originii latine a determinat
orientarea românilor spre europenismul de
tip vestic. În acelaşi timp, culturile
occidentale dobândeau dimensiu ni
continentale: ideile Revoluţiei Franceze,
de exemplu, su nt principiile întregii
Europe, de ieri şi de azi. Ele au pătruns în
ţările române pe filieră fanariotă iar apoi
rusească şi, conjugate cu vectori interni
(Şcoala Ardeleană, activitatea unui Mihail
Kogălniceanu ori Titu Maiorescu sau
Constituţia din 1866), au pregătit „prima
intrare a românilor în Europa”:o integrare
sinonimă cu modernizarea, cu deschiderea
„eului de ieri” spre sistemul de valori
occidental, care alcătuia la acea vreme
singura şi adevărata Europă.
Cât despre „eul de azi”, în raportul său
cu
Eu ropa
mai
intervine
un
termen:cetăţean. Mai întâi, ce înseamnă a
fi cetăţean? Idee profund europeană, chiar
prin faptul că s-a născut în Grecia, leagănul
„bătrânului continent”, cetăţenia defineşte
fiinţa umană ca persoană civică. Cetăţean
este cel care aparţine unei cetăţi, deci unei
comunităţi, îi respectă jurisdicţia, se
bucură de anumite drepturi şi e supus la
îndatoririle corespunzătoare. Cetăţenia
este în mod curent asociată cu identitatea
naţională, însă mobilitatea indivizilor şi
evolu ţia societăţii a u dus la apa riţia
conceptului de cetăţenie multiplă. Aşadar,
conştiinţa cetăţenească e tot mai puţin
legată de un anumit teritoriu; ea se poate
referi la o regiune, o organizaţie sau o
entitate su pra naţiona lă, de unde şi
noţiunea de cetăţenie europeană. Ea a fost
necesară pentru a induce ideea de unitate
şi ordine în conştiinţa civică, afectată de
transformări profunde ca tra nziţiile
postcomuniste, globalizarea economică şi

culturală sau deprecierea unor valori ale
epocii moderne.
Am văzut că sunt, prin „eul de ieri”,
european; dar sunt eu, cel de astăzi,
cetăţean european? Concret, desigur că
nu: conform legislaţiei comunitare,este
cetăţean eu ropean persoa na avâ nd
naţionalitatea unuia dintre statele membre
ale Uniunii Europene. Pot însă dobândi
acest statut prin educaţie. Şcoala, familia,
mass-media – toate îmi oferă informaţii,
îmi dezvoltă capacităţi, îmi formează
atitudinile şi valorile conştiinţei europene.
Prin intermediul lor, am cunoscut nu doar
Europa de ieri, ci şi cea de azi, cu tot ce
înseamnă ea: am aflat că noţiuni cheie ale
unei societăţi interculturale sunt libertatea,
egalitatea, justiţia , nondiscrimina rea,
responsabilitatea sau solidaritatea; că
cetăţenia democra tică este baza tă pe
principiile şi valorile pluralismului, pe
întâietatea legii, pe respectarea demnităţii
umane şi a diversită ţii cultura le; am
început să mă familiarizez cu structura,
obiectivele şi programele instituţiilor
eu ropene; a m înţeles că un cetăţean
eu ropean nu are doa r drepturi, ci şi
responsabilităţi: că e dator să asculte şi să
respecte un punct de vedere diferit, să-şi
formeze o gândire critică, prin care să
recunoscă diverse forme de manipulare şi
să ia decizii raţionale; că trebiue să accepte
şi să aprecieze deosebirile, să promoveze
şi să apere drepturile omului. O asemenea
educaţie mă pregăteşte pentru cetăţenia
europeană nu doar învăţându-mă aceste
lucruri, ci oferindu-mi ocazia de a le şi
aplica: prin parteneriate şcola re
internaţionale, pot să intru în contact cu
elevi din alte ţări, să cunosc şi să înţeleg
un alt mod de viaţă şi o mentalitate diferită.
Ia r a cest lucru nu a r fi posibil fă ră
importanţa acordată de şcoală limbilor
străine – cunoaşterea lor înseamnă
comunicare fără frontiere, mobilitate şi
schimb de idei, înţelegere mutuală şi deci
mai puţină intoleranţă.
(urmare în
numărul viitor...)
Cristina EŞEANU- cl. a XII-a E
Colegiul Naţional David Prodan Cugir

Toamna în ochi de copil
Sâmbătă, 5 noiembrie 2005, într-o
splendidă zi de toamnă ruginie, prof.
Bozdoc Ana şi prof. Negru Nicoleta de la
Şcoala cu cls. I-VIII Nr. 4 Cugir au
desfăşurat o frumoasă activitate muzicalliterară închinată toamnei şi intitulată
„Toamna în ochi de copil”.
La activitate au participat 34 de elevi
din cls. a V-a A şi B şi cls. a VI-a, care au
recitat sau au lecturat minunate poezii din
creaţia marilor noştri poeţi: O. Goga, Şt.
O. Iosif, G. Bacovia, G. Coşbuc, G.
Topârceanu, etc. şi au audiat melodii pe
tema toamnei. Serata muzical-literară sa desfăşurat într-o ambianţă deosebită: o

sală de clasă decorată cu simbolurile
toamnei, o mini-cămară, ghirlande de
frunze ruginii, desene despre toamnă,
crizanteme şi un fond muzical adecvat pe
tot parcursul desfăşurării activităţii.
Pa rtea a doua a a ctivităţii a dat
copiilor posibilita tea de a-şi exprima
dragostea pentru acest minunat anotimp
în poezie sau în proză. S-au citit poezii şi
compu neri foarte reuşite ale micilor
creatori, iar cele mai bune creaţii urmează
să fie publicate în revista şcolii „Muguri
în lumină”. Copiii s-au implicat cu toată
dăruirea în realizarea acestei activităţi şi
pentru efortul lor au fost răsplătiţi cu

diplome pentru recitare şi pentru creaţie,
precum şi cu dulciuri.
S-au făcut mu lte fotografii şi s-a
realizat un CD cu sprijinul unui priceput
şi inimos părinte, d-l ing. Palfi Vasile, care
imorta lizează participarea şi bucuria
elevilor la această activitate.
Copiii şi-au exprimat dorinţa de a
desfăşura cât mai multe astfel de activităţi,
pentru că acestea îi ajută să cunoască
frumoase pagini de literatură română şi,
în acelaşi timp, să „debuteze” literar.
Prof. Lucia ANGHEL
Coordonator de programe educative
Şcoala cu cls. I-VIII Nr. 4 Cugir

Cartea şi noi
Cartea este averea cea mai de
preţ a omului, fie că ne referim la ea
ca la un volum, ca la o lucrare, fie,
mai ales,dacă o asociem cu
învăţătura, deoarece cuvântul carte,
fiind polisemantic, permite o astfel
de asociere.
Cartea este şi cel mai onest şi
fidel prieten al omului, pentru că ea
nu trădează aşteptările cititorului,
este răbdătoare şi modestă, dar şi
generoasă, ea aflându-se la îndemâna
oricui este în căutare de inedit sau
de aventură, de evadare din cotidian.
Prin carte, prin lectură, ne
descoperim noi prieteni, constatăm
că nu suntem singuri, căci

personajele literare sunt o companie
plăcută şi multe dintre ele trăiesc ori
au trăit experienţe ca ale noastre. La
asta s-a gândit, probabil, elevul
Dragoş Lupu, din clasa a VII-a B, de
la Şcoala cu clasele I-VIII Nr.2, din
oraşul nostru, când a participat la
concursul iniţiat de revista „Universul
meu’’ cu tema ,,Cartea-prietena mea’’,
concurs în urma căruia a fost declarat
câştigătorul unuia dintre premii. Nu
întâmplător Dragoş şi-a ales ca
interlocutor al dialogului său imaginar,
pe Nică al lui Ştefan al Petrei, eroul
,,Amintirilor din copilărie’’, numit
şi,,copilul copilăriei universale’’, căci
şi el este la vârsta acestui erou, pe care

l-a urmarit, prin lectură, în odiseea sa
hazlie, de-a lungul celor patru capitole.
Noi îl felicităm pentru rezultatul
obtinut şi, mai ales, pentru ambiţia de
a citi acum, când lumea este invadată
de computere, de biblioteci virtuale,
dar şi de kitchuri şi de telenovele. El a
ajuns la concluzia că atingerea unei
cărţi este caldă, catifelată, dar reală,
şi că merită să-i dedice cateva ore pe
zi.
ProV
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Atenţie la trichineloză!

Primăria avertizează pe toţi cetăţenii oraşului Cugir, că pentru a evita
îmbolnăvirile cu Trichineloză, este obligatorie efectuarea controlului cărnii
de porc după sacrificarea animalelor. Dispensarul veterinar din Piaţa de
sus a oraşului, condus de dr.veterinar Condor Daniel, efectuează analizele
zilnic, între orele 8,00 – 13,00, inclusiv sâmbăta şi duminica (cu posibilitate
de prelungire dacă sunt solicitări). Analizele sunt gratuite şi se fac pe baza
actului de identitate.

Consiliul Local Wasserburg (Germania) a
aprobat înfrăţirea cu Cugirul!

În urma întâlnirilor avute de Primarul Adrian Teban şi consilierii
locali din Cugir cu reprezentanţii administraţiei locale din oraşul
Wasserburg am Inn din Germania, consiliul local din localitatea germană,
a hotărât în şedinţa din 27 noiembrie 2005, să aprobe înfrăţirea oraşului
Wasserburg cu oraşul Cugir. Urmează ca şi Consiliul Local Cugir să
aprobe această înfrăţire, iar în cursul anului 2006, documentul va fi
parafat de către cei doi primari.

Guvernul alocă Cugirului 3 miliarde lei!
În şdeinţa de Guvern din 15 decembrie 2005, au fost alocate oraşului
Cugir, 3 miliarde de lei pentru refacerea infrastructurii din oraşul nostru,
afectată de inundaţiile din această vară, respectiv refacerea carosabilului
pe străzile N.Copernic şi Mărăşeşti , precum şi regularizarea Văii Dăii şi
a canalului Mărăşeşti. Lucrările de construcţie vor fi finalizate în anul
2006.-

Ajutoare de urgenţă după incendiul de la
Piaţa Complex

Primăria oraşului Cugir va acorda ajutoare de urgenţă pentru
comercianţii afectaţi de incendiul de la Piaţa Complex. Cuantumul
ajutoarelor va fi stabilit diferenţiat, în urma unor anchete sociale efectuate
de specialiştii de la Serviciul Public de Asistenţa Socială Cugir.

Asociere nouă pentru salubrizarea oraşului
Consiliul Local Cugir a aprobat în şedinţa ordinară de vineri 25
noiembrie 2005, asocierea în participaţiune a SC Cugireana SA, cu firma
SC G&E Invest 2003 SRL, asociere prin care se urmăreşte modernizarea
activităţii de salubrizare a oraşului, prin implementarea unui sistem de
colectare şi transport a gunoiului menajer în sistem containerizat, precum
şi colectarea selectivă şi valorificarea deşeurilor reciclabile. Termenul de
implementare a acestui nou sistem este 31 martie 2006.

Strada Suseni a fost modernizată!
Miercuri, 23 noiembrie 2005, a avut loc recepţia lucrărilor de
modernizare a străzii Suseni din Cugir. Lucrările au constat în înlocuirea
reţelei de apă potabilă, executarea reţelei de canalizare menajeră şi
asfaltare carosabil şi au fost în valoare totală de 3 miliarde de lei, fiind
executate de către SC Drumuri şi poduri locale Alba Iulia.

LAPrietenia
O LUNÃ...LA
ALTA...
Cupa
la fotbalediţia I
Sâmbătă 26 noiembrie 2005, s-a desfăşurat la Cugir prima ediţie a Cupei
Prietenia la fotbal, la care au participat echipe de tineret din oraşele Cugir,
Caransebeş, Haţeg, Sibiu, Cluj şi Sebeş. Meciurile s-au desfăşurat la sala de sport
a Şcolii generale nr. 3 Cugir şi au avut loc în spiritul unui fair-play desăvârşit,
aceste manifestări fiind un bun prilej pentru tineri, de a se cunoaşte şi de a lega noi
prietenii.
La sfârşitul competiţiei, podiumul primei ediţii a Cupei Prietenia la fotbal,
arăta astfel: locul I echipa oraşului Haţeg, locul II echipa oraşului Sibiu şi locul III
echipa oraşului Cugir. Premiile au fost oferite participanţilor de către Primarul
oraşului Cugir Adrian Teban şi au avut ca sponsor principal Filiala Cugir a Partidului
Naţional Liberal.
Tatiana PETRIC
Consilier local

Poliţia Comunitară Cugir
vă informează:

Poliţia Comunitară Cugir a desfăşurat activităţi de control în perioada
15.10.2005 – 15.12.2005 şi au fost aplicate amenzi contravenţionale pentru
nerespectarea normelor de ordine şi linişte publică, staţionare autovehicule pe zona
de acces interzis de pe Bulevardul Al.Sahia, depozitare de deşeuri materiale pe
domeniul public după cum urmează:
În data de 07.11.2005, a fost amendat numitul Notar Radu-Constantin,
domiciliat în str. George Coşbuc, nr.8, oraş Cugir, cu suma de 200 lei RON, pentru
refuzul de prezentare a actului de identitate la solicitarea patrulei Poliţiei
Comunitare, având şi un comportament agresiv.
Urmare a controlului efectuat în data de 16.11.2005, în zona clădirii
„Ştrandului”, numiţii Sabău Cristian-Mihai şi Cîrţu Marius-Petru, au fost surprinşi
sustrăgând materiale feroase, faptă pentru care au fost amendaţi cu suma de 50 lei
RON şi predaţi Poliţiei oraşului Cugir pentru continuarea cercetărilor
Pe zona de acces interzis de pe Bulevardul Al.Sahia, pentru staţionarea
autovehicule neautorizate, au fost sancţionaţi numitul Bărbăţan Ion, domiciliat în
strada Bulevardul Fedinand, nr.26, oraş Alba-Iulia, cu suma de 50 lei RON şi
numitul Stoica Mircea, domiciliat str. Principală, nr.388, loc. Vinerea, cu suma de
50 lei RON.
Pentru nerespectarea regulilir de comerţ stradal, numitul Filip Ştefan-Iulian,
domiciliat în str. Mureşului, nr.2, oraş Cugir a fost amendat contravenţional cu
suma de 70 lei RON.
Mr.(r) ing. Gheorghe CHIRILĂ
Şeful Poliţiei Comunitare Cugir
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ROMÂNIA
JUD. ALBA
ORAŞUL CUGIR
CONSILIUL LOCAL

Gânduri, întrebări şi frământări care caută răspuns
HOTĂRÂREA NR. 170/2005

Consiliul local al oraşului Cugir , jud. Alba , întrunit în şedinţă ordinară.
Avănd în vedere raportul de specialitate al Compartimentului de Urbanism şi Investiţii din
cadrul serviciilor publice ale Consiliului local al oraşului Cugir prin care se propune aprobarea
documentaţiei în fază de SF - ,, Modernizare str. N. Copernic” ,
Văzând şi avizul favorabil al Comisiei de Buget finanţe şi Administrarea Domeniului Public
din cadrul Consiliului local al oraşului Cugir şi Proiectul de hotărâre iniţiat în acest sens de către
Primarul oraşului Cugir ,
Ţinând cont de prevederile art.42 litera b din Legea 500/2002 privind finanţele publice ,
În temeiul articolelor 38 litera ,, m şi 46 din Legea nr. 215/2001 – legea administraţiei publice
locale ,
HOTĂRĂŞTE
Articol unic – Aprobă documentaţia în fază de SF ,, Modernizare str. N. Copernic “ cu următorii
indicatori tehnico economici :
-Valoarea totală a investiţiei este de 1.074.994 RON lei ,
din care C+M – 988.356 RON lei , inclusiv TVA
-Durata de realizare a investiţiei - 6 luni
Cugir-25 noiembrie 2005
PRESEDINTE DE SEDINŢĂ
ING. MUNTEAN EMIL

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
Jr. IOANA PAŞTIU

Ajunge cu căderea economică a
Cugirului!
Se estimează că scăderea activităţii de producţie şi
economică în ansamblu , a oraşului Cugir a ajuns la un
punct critic, foarte scăzut şi periculos. Mai jos nu se poate
admite, nu se mai poate suporta. Se apreciază că este
posibilă stoparea căderii, dar şi o înviorare, o redresare a
producţiei, serviciilor şi comerţului. Starea la zi se prezintă
astfel:
În primul rând facem referire la S.C.”U.M.Cugir” şi
S.C.”Fabrica de Arme” ,unităţi de la care majoritatea
cugirenilor au convingerea că poate veni redresarea
oraşului. „Uzina a dezvoltat oraşul, uzina trebuie să-l
salveze”. Ambele uzine au stabilite strategii proprii de
dezvoltare. În prezent ambele uzine cuprind fiecare câte
cca. 1.000 salariaţi respectiv cca 11% comparativ cu anul
1990.
1. La ambele unităţi s-a ajuns la limita cea mai de jos a scăderii numărului de persoane. Dacă mai se
reduce personalul, cele două unităţi nu-şi mai pot revendica denumirea de ”unităţi mari, de importanţă
naţională, cu regim special”. Nu se mai poate.
2. Ambele uzine şi în special S.C.”Fabrica de Arme” Cugir, conving că au comenzi pentru următorul an
2006 şi în continuare. Dacă au comenzi, nu se mai justifică disponibilizările. Responsabili din M.Ap.N,
Romarm şi alte agenţii de profil, de stat, afirmă că :”Fabricile din Cugir au de lucru”.
3. Ambele uzine şi sindicatele sprijină privatizarea. Aceasta se poate înfăptui dacă stăruie conducerea
uzinelor şi se asigură sprijin politic. Se pot privatiza obiective şi servicii, sau se poate crea un nou parc
industrial sau mărirea celui existent. Se poate privatiza mai repede sectorul civil.
4. Există un consens politic, de a se susţine o nouă organigramă– adaptată la condiţiile concrete- şi
selectarea de responsabili competenţi, după principiul „omul potrivit la locul potrivit” şi desigur la timpul
potrivit.
5. Parlamentarii judeţeni ai coaliţiei, dar şi ai opoziţiei şi-au arătat disponibilitatea de a se implica în
problemele Cugirului. Este momentul şi şansa ca demnitarii să se afirme la Cugir. Solicităm şi implicarea
instituţiilor judeţene. Aleşii locali, au aici o responsabilitate deosebită.
NOTĂ- În numărul viitor al ziarului, se va prezenta evoluţia tuturor domeniilor de activitate economică
din oraş.
Ing Aurel VOICU
Viceprimar

Parcul Industrial Cugir- o firmă profitabilă!
S.C. Parcul Industrial Cugir S.A. a fost înfiinţat prin Hotărârea de Guvern nr.1031 din anul 2004, şi
se află în subordinea Consiliului Judeţean Alba. Aici îşi desfăşoară activitatea 38 de firme, care au închiriat
în total o suprafaţă de aproximativ 30.000 mp clădiri şi terenuri şi au creat aproximativ 200 locuri de
muncă.
Se preconizează pentru acest an o cifră de afaceri de 8,5 miliarde lei, până la sfărşitul anului 2005,
Parcul Industrial Cugir va încheia activitatea cu un profit brut de peste 1,6 miliarde lei. Societatea nu are
datorii către bugetul de stat, bugetul local, bugetul asigurărilor sociale sau furnizori, fiind remarcabil
faptul că nivelul investiţiilor în clădiri şi infrastructură a depăşit valoarea de 1,5 miliarde lei.
Principalele activităţi care se desfăşoară în Parcul Industrial Cugir sunt: prelucrări mecanice, reparaţii
utilaje, producţie maşini unelte, producţie elemente lemn stratificat, instalaţii electrice, bobinaj, prelucrarea
şi conservarea fructelor, consultanţă juridică, CAR, expertiză contabilă, comerţ cu ridicata metale, producţie
mobilier, tratamente termice, construcţii metalice, ş.a.
Strategia de management a P.I. Cugir, este de a dezvolta activitatea Parcului, care este o afacere
profitabilă, dar în special crearea de oportunităţi de afaceri, care să genereze la rândul lor locuri de
muncă. Intenţionăm să continuăm ce am început cu S.C. Star Transmission Cugir, care prin extinderea
activităţii va crea alte 300 noi locuri de muncă, dar căutăm şi alţi investitori care să vină cu activităţi
productive la noi. Menţionez aici tratativele pe care le-am purtat cu firma japoneză SEWS, care doreşte
să deschidă un punct de lucru la Cugir şi unde vor fi angajaţi în jur de 300 de şomeri din zonă.
Concluzionăm că Parcul Industrial Cugir este o certitudine şi o alternativă demostrată de rezultate,
pentru situaţia economică grea a oraşului Cugir. Cu speranţa că P.I. Cugir va cuprinde în scurt timp
întreaga platformă industrială civilă a oraşului, în pragul sărbătorilor de Crăciun şi An nou, urez tuturor
cugirenilor multă multă sănătate, înţelepciune, curaj şi încredere că împreună putem schimba starea de
lucruri, putem face lucruri bune, în folosul tuturor! La mulţi ani!
Ing. Emil MUNTEAN
Director general S.C. P.I. Cugir
Consilier local

Este sfârşit de an si mă simt dator faţa de dumneavoastră, ca fiu al acestui oraş, ca membru in Consiliul
Local al oraşului Cugir, urmare girurului dat de cetăţeni, ca persoană implicată în viaţa socio-economica a
oraşului în ultimii 10 ani, să fac o analiză, neimpusă de legi scrise impusă doar de propria conştiinţa.
Consider că analizele neimpuse, liber-consimţite sunt de natură a scoate cu adevărat la suprafaţă anumite
aspecte şi astfel, semne de întrebare care mă frământă şi care, cred eu, ar putea ajuta tuturor celor care doresc,
ca şi mine, binele acestui oraş.
O analiză adevărată impune întrebări care caută răspuns. « De ce au ajuns uzinele cugirene, altădată etalon
al industriei româneşti, în situaţie aproape disperată ? » este întrebarea căreia aş dori să i se poată găsi răspuns.
Pentru aceasta cred ca o analiză cu rădăcini care duc dincolo de ziua de azi, poate fi eficientă.
În anii ’90 uzina din Cugir era considerată etalon pentru că avea potenţilal uman, forţă de muncă bine
calificată dar, în 50 de ani de comunism investiţiile au fost minime, piaţa dirijată, fără pretenţii concurenţiale
şi mai ales, pentru conducerea de atunci, important era titlul de erou al muncii socialiste, nu alinierea tehnologică
a uzinei la standarde internaţionale.
A urmat perioada post decembristă în care eşalonul doi al fostelor structuri comuniste au pus mâna pe
putere în detrimentul forţelor progresiste care au acţionat, ca şi înainte de ’90, doar în interes propriu, cu
cosmetizări care să le asigure girul extern şi intern, adică : lustru, fără bază.
Aceleaşi structuri neocomuniste, folosindu-se de vechile structuri de dezinformare au manipulat opinia
publică – nepregătită şi aproape ruptă de realităţile lumii moderne – instigând la revolte care să anihileze
structurile cu adevărat democratice (îmi amintesc de sloganuri gen : « nu ne vindem ţara », « noi muncim, nu
gandim »)
Au fost activate apoi sindicatele, aparent structuri democratice, din păcate, organizate pe vechile structuri,
în mare majoritate conduse de persoane care aserveau puterea proaspăt instalată şi mai puţin interesul categoriei
pe care erau menite a o reprezenta – am simţit aceasta, mai ales, în scurta perioadă cât am ocupat functii de
conducere la uzinele din Cugir (iunie 1997 – mai 2001). Şi dacă mă refer la această perioadă, aş dori să detaliez
puţin. Deşi tânăr, sau poate tocmai de aceea (tinereţea are atuurile ei : elan, credinţă absolută în puterea proprie
şi în valorile morale acumulate în familie sau şcoală, nealterate de compromisuri impuse de circumstanţe) am
acceptat în iunie 1997, conducerea uzinelor Cugirene. Mi-am alcătuit o echipă tânără, convins fiind că doar
având alături oameni care gândesc tânar şi nealterat puteam să pun în aplicare idei ca : restructurare reală,
investiţii în vederea retehnologizării, eliminarea contractelor şi proiectelor neperformante. Din păcate, multe
din aceste proiecte nu au putut fi duse la bun sfârşit deoarece persoane ancorate în vechile structuri, cu dorinţa
clară de a-şi proteja propriile avantaje, oameni lipiţi de nişte scaune foarte calde (personaje, de acum, celebre)
s-au folosit de practici binecunoscute : dezinformare şi manipularea maselor, aşa încât multe din proiectele
importante au fost deturnate de greve sau mitinuri, discuţii şi pretenţii aberante. Aşa s-a întâmplat că, unităţi
mai tinere, dar lipsite de structuri sau oameni cu gândire retrogradă au reuşit să depăşească uzinele din Cugir.
Au fost multe echipe care s-au perindat la conducerea uzinelor, majoritatea dintre ele fără o strategie clară,
care să vizeze revigorarea unităţii, ancorate mai ales în trecut, mai mult cu dorinţa de putere. De aici, proasta
gestionare, lipsă de respect fătă de lege, într-un cuvânt fără deontologie profesională (cu abateri care, uneori
frizează ridicolul). Erau cei care, îşi mascau neîplinirile şi îşi consolidau scaunele calde cu articole de presă sau
ieşiri pe post în care, nu se expuneau idei clare asupra strategiei de dezvoltare a uzinei – pentru ca nu existau –
doar acuze la conduceri anterioare, menite doar să distragă atenţia omului simplu de la problemele importante.
Fără dorinţa de a jigni, nu pot să trec peste o constatare neplăcută : aş numi-o meteahna românească ;
raportată la oraş aş spune războiul cugireano – cugirean. Aceasta rezidă în tendinţa de a privi negativist orice
acţiune pozitivă. Când cineva incearcă sa facă ceva bun, se vede pus in situatia de a se asigura mai întâi că nu
declanşează o luptă surdă în oraş. Şi ca să mă exprim mai plastic : ne gândim mai ales cum să omorâm capra
vecinului, nu să înţelegem cum a reuşit vecinul să-şi cumpere capra, pentru a învăţa cum să avem şi noi două ;
mai explicit: orice iniţiativă reală de restructurare, de a aduce un suflu nou în viata uzinelor sau a oraşului sunt
întâmpinate cu suspiciune, în timp ce bine-manipulaţi, oamenii acceptă situaţii care nu duc la nimic bun.
Altfel, discursuri sforăitoare cu diferite ocazii, sau la final de an « cu împliniri ce încă nu-s pe salbă »,
menite să « îmbete cu apă rece opinia publică » susţinute de către persoane care nu roşesc atunci când se
privesc în oglida interioară, şi care uită promisiuni neonorate, cu implicaţii pentru oraş, conduc la acuze pentru
nerealizări la nivel de oraş. Câtă vreme nu sunt onorate datorii către bugetul acestui oraş (şi aici mă gândesc la
instituţiile cu mari datorii la bugetul local, la promisiuni publice de genul : se cedează obiectivul X sau Y în
contul datoriilor la bugetul local dar, din interese pe care nu le cunoaştem rămân cuvinte aruncate în eter deşi,
cu o bună administrare, aceste obiective pot fi profitabile pentru oraş).
Am constatat în multe situaţii că, relaţia unor persoane cu structurile superioare nu este de colaborare ci de
umilă vasalitate : o frică febrilă de a prezenta realitatea şi astfel a găsi soluţii din teama de a nu deranja « pe cei
de sus ». Se încearcă restructurare , dar nu bazată pe competenţă ; în multe cazuri, analizele nu se fac pe cerinţa
postului restructurat, se bazează în principal pe ideea « oare supăr pe cineva ? » şi astfel alegerea nu este
întotdeauna cea mai bună.
Nu am pretenţia unui extraordinar analist. Nu am pretenţia omului perfect. Am doar credinţa că, frământările
mele, analizele interioare impuse de faptul că într-adevăr îmi pasă, vor sensibiliza şi vor incita la dialog.
Sunt plecat din Cugir de aproape un an dar, atât eu cât şi un alt fiu al acestui oraş (domnul Ministru
Atanasiu), am ajutat şi dorim să ajutăm acest oraş ( în acest sens, sunt cifre care vorbesc). Întindem mâini cu
mult drag şi solicitudine, dar este neplăcut ca Ministrul Apărării să facă lobby, să direcţioneze comenzi către
Cugir, care apoi zac neonorate. Din vina cui ? Sunt intrebări care caută răspuns !
Am fost, sunt si voi fi adeptul dialogului deschis şi sincer asupra oricăror probleme. Cu riscul de a mă
repeta, invit la o masă rotundă pe toţi cei care simt la fel. Cred în Dumnezeu, în mine şi în oamenii între care
am crescut şi m-am format. Sunt convins că împreună vom reuşi să depăşim greutăţile şi să aducem zîmbete
pe feţele cugirenilor.
Pentru Sfintele Sărbători care se apropie, doresc tuturor cugirenilor sănătate, bucurii, Crăciun Fericit, un
An Nou mai bun, cu multe împliniri şi mai ales Speranţă!
Ing. Mihai Nicuşor
Consilier local

Dotări noi la Spitalul din Cugir
Starea de sănătate a populaţiei este oglinda fiecărei ţări, fiind un etalon al bunăstării.Din 1989
subfinanţarea sistemului sanitar a lăsat o amprentă şi asupra Spitalului Orăşenesc Cugir, prin imposibilitatea
dotării cu aparatura medicală şi materiale sanitare necesare unei asistenţe medicale de calitate, conform
standardelor actuale. Pentru ca o unitate sanitară să fie eficientă, trebuie să fie dotată cu aparatură de
performanţă, cu care să poată face investigaţii complexe, în urma cărora să se poată aplica un tratament
eficient.
Deoarece aparatura medicală din unitatea noastră este învechită şi neperformantă, iar unele aparate
nu au existat niciodată în dotarea spitalului, împreună cu medicul şef de Ambulatoriu de specialitate şi
Primăria oraşului Cugir, am căutat să înlăturăm aceste neajunsuri, prin achiziţionarea de aparate noi.
Prin bunăvoinţa Asociaţiei Pro Europa, cu concursul D-nei Vidal, cetăţean francez, Laboratorul
spitalului a fost dotat cu un microanalizator. Cu sprijinul primăriei şi al d-lui Nicuşor Mihai, Director
General la Romtehnica, am fost sponsorizati cu un aparat Elisa, necesar acreditării laboratorului şi pentru
a încheia contractul cu C.A.S. Alba. Cu sprijinul d-nului Teodor Atanasiu , Ministrul Apărării Naţionale,
suntem în tratative avansate cu Spitalul Militar Central, în vederea achiziţionării de materiale sanitare,
lenjerie şi eventual o autosanitară.
Tot din sponsorizări am primit din partea Felix Telecom Bucureşti, cu concursul d-nului Director
General, Mihu Traian, un calculator performant, necesar transmiterii datelor statistice. Una dintre cele
mai mari probleme ale noastre o constituie lipsa medicilor de specialitate. Aducerea în instituţia noastră a
acestora, nu este doar o preocupare a conducerii Spitalului, ci a tuturor factorilor de răspundere din urbea
noastră şi de ce nu, a tuturor celor ce beneficiază de asistenţă medicală.
Dr. Ioan OPREAN
Director Spital orăşenesc Cugir
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Nu este prea uşor să scrii despre propria activitate, mai
ales dacă doreşti să fii obiectiv. Un lucru este sigur: “Curierul
de Cugir”, a ajuns la numărul 10. Totul a început ca o
provocare... Putem face oare un ziar? Şi nu pot să nu fiu
bucuros că am reuşit să scoatem, prin forţele noastre, un
ziar al nostru, al oraşului. Un ziar, care am observat că
începe să fie aşteptat de cugireni şi unde îşi găsesc locul
toate preocupările şi aspiraţiile noastre. Şi pentru că nu e
deloc uşor să scrii materiale, să le editezi, să găseşti sponsori
şi să distribui ziarul, vreau să le mulţumesc tuturor celor
care fac posibilă apariţia lună de lună a Curierului de Cugir,
celor care sunt alături de noi şi care ne apreciază eforturile.
Sigur că mai sunt multe de făcut, sigur că îl dorim mai bun,
cu articole mai bine făcute şi cu subiecte mai interesante,
pe care să le citiţi cu plăcere. Ce pot să vă spun e faptul vom
încerca mereu, să facem ca numărul viitor să fie mai
bun...Pentru voi cititorii noştri.
Pentru că suntem la sfârşit de an şi se apropie Anul Nou
şi Sfintele sărbători ale Crăciunului, vă doresc tuturor, multă
sănătate, succese şi mai mari în anul ce vine, pentru voi şi
familiile voastre şi să încercăm la anul, să fim cu toţii, puţin
mai buni ca până acum.
La mulţi ani Cugir! La mulţi ani „Curierul de Cugir”!
Mircea SIMU
Redactor Şef

Să păstrăm speranţa!

A mai trecut un an şi pentru S.C. Fabrica de Arme Cugir
S.A.. Anul care tocmai se încheie, a însemnat pentru noi un an
de muncă, de reuşite şi neîmpliniri, de viaţă activă, de multe ori
zbuciumată, exact ca-n viaţă.
La acest moment de bilanţ, conducerea societăţii urează
personalului propriu, colaboratorilor din Cugir, tuturor cetăţenilor
oraşului, Crăciun fericit, un an nou cu sănătate şi speranţe de
mai bine. Să păstrăm speranţa!
Ing. Francisc KUDLER
Director General

Cugirul trebuie să devină municipiu!
În luna octombrie a acestui an, am iniţiat un Proiect de hotărâre
de Consiliu Local prin care să se întocmească documentaţia necesară
trecerii oraşului Cugir de la rangul III de oraş la rangul II de municipiu.
Şi asta nu pentru un moft, ci pentru că noi considerăm oraşul nostru
merită acest statut de municipiu. Prin transformarea Cugirului în
municipiu, vor apărea la nivel local, instituţii noi cum ar fi: Judecătorie,
Birou de cadastru şi carte funciară, agenţie de şomaj şi ocuparea forţei
de muncă şi alte birouri ale instituţiilor de stat reprezentate în judeţ.
Prin aceasta cugirenii nu vor mai trebui să meargă la Alba Iulia pentru
rezolvarea problemelor, acestea putând fi rezovate pe plan local. Ne
bucurăm că în Consiliul Local am găsit înţelegere din partea tuturor
colegilor, astfel încât am aprobat întocmirea documentaţiei şi sperăm
ca în cel mai scurt timp să trecem prin toate etapele necesare, astfel
încât oraşul nostru să devină municipiu.
Pentru că suntem la sfârşit de an, vă mulţumim tuturor celor care
aţi fost alături de noi în demersurile intreprinse şi vă adresăm vouă,
tuturor cugirenilor, cele mai bune urări de sănătate, prosperitate şi
bunăstare în noul an.
Ioan COSTINAŞ- Consilier local
Mircea TODORESCU- Consilier local

Poliţia oraşului Cugir vă informează:
Având în vedere că se apropie sărbătorile de iarnă şi că în fiecare
an se folosesc materiale şi obiecte distractive pe bază de amestec
pirotehnic, vă reamintim faptul că acestea se folosesc strict în
conformitate cu reglementarile legale in vigoare, în speţă Legea nr.
126/1995,modificată, după cum urmează:
-pentru a putea deţine, comercializa şi folosi obiecte artizanale şi
de distractie, pe bază de amestec pirotehnic, persoanele juridice şi
fizice sunt obligate sa obţină în prealabil autorizaţia Inspectoratului
teritorial pentru protecţia muncii şi a Inspectoratului de poliţie al
judeţului în care îşi au sediul sau domiciliul.
-este interzisă vânzarea de obiecte artizanale şi de distractie
pe bază de amestec pirotehnic, persoanelor care nu au împlinit
vârsta de 18 ani;
-persoanele juridice au toriza te nu pot comercializa către
persoanele fizice pocnitori şi petarde de orice tip, sau obiectele obiecte
artizanale şi de distractie pe bază de amestec pirotehnic din clasele III,
IV, T1 şi T2;
Persoanele fizice neautorizate pot cumpăra obiecte artizanale şi
de distracţie pe bază de amestec pirotehnic astfel:
-cele din clasa I tot timpul anului;
-cele din clasa II în perioada 27-31 decembrie , cu excepţia
pocnitori şi petarde de orice tip , obiectelor artizanale şi de distractie
pe bază de amestec pirotehnic din clasele III, IV, T1 si T2;
Persoanele fizice pot folosi obiecte artizanale şi de distracţie pe
bază de amestec pirotehnic din clasa I tot timpul anului iar cele din
clasa II numai în zilele de 31 decembrie şi 1 ianuarie.
Vânzarea obiectelor artizanale de distra cţie, fabricate sau
confecţionate pe bază de amestecuri pirotehnice, indiferent de clasa
în care sunt clasificate, persoanelor care nu au împlinit vârsta de 18
ani , se sancţionează contravenţional cu amenda de la 3.000 la 5.000
RON, în conformitate cu art. 29^2 din Legea 195/1995;
Vânzarea obiectelor de distracţie a rtiza nale, fabricate sau
confecţionate pe bază de amestecuri pirotehnice se face numai de către
persoanele autorizate în acest sens şi numai în locurile autorizate,
încălcarea acestei prevederi se sancţionează contrvenţional cu amenda
de la 3.000 la 6.000 RON, în conformitate cu art.29^3 din Legea
195/1995.

Se interzice persoanelor fizice confecţionarea şi importul de
obiecte de distracţie pe bază de amestecuri pirotehnice de tipul petarde
şi rachete din clasele II - IV. Persoanelor fizice le sunt interzise vânzarea
şi folosirea în public a obiectelor artizanale de distracţie fabricate sau
confecţionate pe bază de amestecuri pirotehnice, cu excepţia celor
aprobate prin norme metodologice de către Ministerul Administraţiei
şi Internelor , încălcarea acestei prevederi se sancţionea ză
contrvenţional cu amenda de la 3.000 la 6.000 RON, în conformitate
cu art.29^4 Legea nr. 195/1995;
Cu aceiaşi pedeapsă se sancţionează săvârşirea urmatoarelor fapte:
-folosirea obiectelor artizanale de distracţie pe bază de amestecuri
pirotehnice în următoarele situaţii:
a) între orele 24,00 şi 6,00, cu excepţia perioadelor autorizate,
precum şi a evenimentelor de interes local, naţional sau internaţional,
în baza aprobării autorităţilor locale;
b) la o distanţă mai mică de 50 m de blocurile de locuinţe cu 4
etaje şi la mai puţin de 100 m faţă de cele cu peste 4 etaje;
c) la o distanţă mai mică de 500 m de instalaţiile electrice de
înaltă tensiune, de locurile de depozitare şi livrare a combustibililor
lichizi sau solizi, de instalaţiile de gaze;
d) la o distanţă mai mică decât cea prevăzută de reglementările în
vigoare pentru obiectivele chimice şi petrochimice ori pentru alte
obiective care prezintă pericol de incendiu sau explozie;
e) în locurile în care există riscul producerii de alunecări de teren,
avalanşe sau căderi de pietre;
f) pe drumurile publice deschise circulaţiei rutiere, precum şi pe
aleile pietonale, în pieţe agroalimentare, târguri sau oboare;
g) nerespectarea perioadei de comercializare către populatie a
obiectelor artizanale şi de distractie pe bază de amestec pirotehnic;
h)nerespectarea perioadei de folosire de catre persoanele fizice a
obiectelor artizanale şi de distractie pe bază de amestec pirotehnic.
Cu speranţa că toţi cetăţenii oraşului Cugir vor înţelege să respecte
aceste reguli pentru ca Sfintele sărbători sa se desfăşoare în linişte şi
pace, fără evenimente negative, vă urez din partea Poliţiei oraşului
Cugir “Un Crăciun şi un An Nou Fericit”!
La mulţi ani!
Comisar Nicolae OLARU
Şeful Poliţiei oraşului Cugir

U.M.Cugir- un nou început
Ne apropiem de finele
anului 2005 şi de încheierea
unui an calendaristic de
activitate, moment în care
atenţia noastră se îndreaptă
spre analiza activităţii
desfăşurate până acum, câtmai ales- spre perspectivele
spre care ne îndreptăm.
Dacă analiza activităţii
desfăşurate, ne va permite să
tragem concluziile necesare
corectării şi îmbunătăţirii
acţiunilor viitoare, consider
că este mult mai important să
fim pregătiţi cu o strategie
corespunzătoare atât pe
termen scurt cât şi pe termen
mediu, strategie care să ne
permită
atingerea

obiectivului principal- acela de
a menţine şi creşte continuu
activitatea pe cele două
platforme industriale. Am
elaborat în acest sens un Plan
de afaceri pentru următorul an,
plan care are la bază o creştere
consistentă a producţiei,
creştere
realizabilă
în
condiţiile încărcării a peste
jumătate din capacităţile
existente.
Susţinem
veridicitatea acestui program
prin prisma lansării producţiei
pe liniile NATO şi în condiţiile
în care avem asigurările
necesare, atât din partea C.N.
ROMARM S.A. cât şi din
partea Ministerului Economiei
şi Comerţului, pentru sprijinul

şi
interesul
asigurării
comenzilor necesare. Etapele
de reorganizare şi restructurare
pe care le parcurgem în aceste
momente, sunt menite să
adapteze întreprinderea la
planul de afaceri elaborat şi
aprobat şi este esenţial pentru
noi şi pentru salariaţi, să
înţelegem că activitatea de
producţie nu poate fi realizată
decât cu oameni din producţieacesta fiind motivul pentru
care insistăm asupra menţinerii
şi chiar creşterii numărului de
salariaţi direct productivi.
Consider că avem toate
motivele să fim optimişti şi să
privim cu încredere în viitor şi
cred- de asemenea- că suntem

foarte aproape de atingerea
acelui punct de echilibru,
care să ne permită să
desfăşurăm o activitate
profitabilă, atât pentru
întreprindere cât şi pentru
salariaţii acesteia.
Doresc cu această
ocazie, să adresez în
numele meu şi al
conducerii întreprinderii,
atât salariaţilor cât şi
cetăţenilor oraşului Cugir,
cele mai sincere urări de
sănătate, fericire şi
bunăstare în noul an,
însoţite de tradiţionalul „La
Mulţi Ani!”.
Ing. Ulise TOADER
Dir.Gen.SC UM Cugir

Sfatul Specialistului:

Greşeli făcute la
plantarea pomilor
În articolul trecut am discutat despre plantarea pomilor şi am
considerat că în articolul de faţă să discutăm pe scurt despre greşelile
care se fac la plantare, în felul acesta evitându-se pierderi importante.
O primă categorie de greşeli se referă la operaţiile premergătoare
plantării propriu zise şi anume:
1.Gruparea soiurilor în parcele.
Neasigurarea soiurilor polenizatoare este una din principalele
cauze ale producţiilor mici, în plantaţiile cu soiuri autosterile. La
speciile pomicole: măr, păr, prun, cireş, vişin, care au majoritatea
soiurilor autosterile, se plantează 2-3 soiuri într-o parcelă ( grădină ),
care să aibă aceeaşi epocă de înflorit şi să se poată poleniza reciproc.
Fructificarea este superioară chiar în cazul soiurilor autofertile, atunci
când la soiul de bază se adaugă un polenizator. Acesta este avantajul
când cumpărăm pomi din pepiniere, specialiştii de aici ne pot da
îndruma în ceea ce priveşte soiurile polenizatoare în raport cu soiurile
de bază. În general, când avem un soi de calitate inferioară, dar care
este un bun polenizator, se recomandă un rând cu soiul polenizator, la
6-8 rânduri din soiul de bază care trebuie polenizat.
2. Nerespectarea regulilor la transportul pomilor de la
pepinieră la locul plantării. Mijloacele în care se face transportul
pomilor trebuie să fie acoperite cu prelate pentru a preveni
deshidratarea şi rănirea pomilor.
3. Nestratificarea pomilor imediat ce au fost descărcaţi din
mijloacele de transport, sau la locul plantării, până la repartizarea lor
la gropi ( mai ales pe vreme uscată şi vânt ), duce la deshidratarea
pomilor. O stratificare corectă constă în aşezarea în poziţie verticaloblică a pomilor, într-un şanţ de 40-50 cm. adâncime şi acoperirea
rădăcinilor şi chiar a unei porţiuni din tulpină 20-25 cm (deasupra
punctului de altoire ), cu pământ mărunt şi umed, astfel încât să nu
rămână goluri de aer în jurul rădăcinilor. Dacă pomii prezintă semne
de deshidratare, este bine să fie ţinuţi cu rădăcinile în apă timp de 2448 de ore în scopul refacerii umidităţii pierdute din ţesuturile plantei.
4. Nu se îndepărtează toate rănile din capetele rădăcinilor şi
nu se înlătură rădăcinile rupte şi bolnave până la lemnul sănătos prin
operaţia de fasonare.
5. Executarea incorectă sau neexecutarea operaţiei de
mocirlire. Această operaţie constă în introducerea rădăcinilor într-un
amestec preparat cu apă, pământ galben şi balegă proaspătă de vită în
proporţii egale în scopul preîntâpinării deshidratării pomilor la plantare,
asigurării unui contact intim între rădăcini şi sol şi stimularea vindecării
rănilor.
6. Săparea incorectă a gropilor de plantare. Dacă gropile sunt
prea mici, mai ales în teren nedesfundat, rădăcinile ajung în pământ
nelucrat, tare, cresc anevoios şi influenţează negativ şi dezvoltarea
părţii aeriene.
O altă categorie de greşeli, apar frecvent la plantarea propriu-zisă
a pomilor:
1. Plantarea în sol prea umed sau uscat. În primul caz, pământul
se bătătoreşte, iar rădăcinile nu au aer suficient, în al doilea caz nu se
pot mărunţi bine bulgarii, formând între ei spaţii cu aer şi astfel
rădăcinile nu ajung în contact intim cu solul şi se vor usca.
2. Nestabilirea corectă a adâncimii de plantat. Ca regulă
generală, pomul trebuie plantat la aceeaşi adâncime la care s-a aflat
în pepinieră. Pentru aceasta, pomul se plantează cu punctul de altoire
la 2-3 cm deasupra nivelului solului, deoarece prin tasarea pământului
din groapă se aduce pomul la adâncimea de plantare. Plantarea prea
adâncă slăbeşte creşterea lăstarilor, întârzie intrarea pe rod şi înlătură
vigoarea redusă a pomilor prin trecerea soiului pe rădăcini proprii.
Plantarea prea la suprafaţă duce la uscarea pomilor, deoarece rădăcinile
fiind situate în zona de la suprafaţa solului se usucă repede în caz de
secetă.
3. Aplicare incorectă a îngrăşămintelor. Odată cu plantarea se
pot administra şi îngrăşăminte în groapa de plantare, în următoarele
cantităţi orientative: 10-15 kg gunoi de grajd bine putrezit, 30-50 g
azotat de amoniu, 40-60 g superfosfat şi50-100 g sare potasică.
Îngrăşămintele nu trebuie să vină în contact cu rădăcinile, deoarece le
pot vătăma.
4. La udarea pomilor se omite înălţarea unui muşuroi de pământ
în jurul trunghiului care are rolul de a evita evaporarea apei din sol.
Gheorghe SPĂTĂCEAN
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