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CINSTE EROILOR!
Nichifor Crainic spunea cã cei care s-au jertifit în trecut
pentru CRUCE, NEAM ºi ÞARÃ sunt principiul nostru de
viaþã pentru viitor, pentru cã prin ei a vrut Dumnezeu sã
dãinuim.
Eroii, prin devotementul ºi jertfa lor, s-au înãlþat pe
treapta ce-a mai de sus a binefacerii pentru neam ºi pentru
þarã, dar ºi pentru credinþa ºi Biserica strãbunã.
Iar de “Ziua Înãlþãrii Domnului - Ziua Eroilor” trebuie
sã spunem: glorie vouã, tuturor eroilor ºi veºnicã pomenire
ºi recunoºtinþã! Vouã ºi martirilor revoluþiei din 1989- care
s-au jertfit pentru libertatea ºi demnitatea neamului nostru
românesc.
Pe lângã rugãciuni, serbãri cu imnuri ºi ridicãri de
monumente, sã le arãtãm recunoºtinþã mai ales pãstrând ce
ne-au lãsat mai scump: credinþa dreaptã ºi þara întreagã ºi
sã fim gata a ne ridica ºi noi la înãlþimea eroismului ºi jertfei lor, dacã vreodatã nevoia o va cere.
Doresc sã citez din scrisoarea trimisã de sergentul Gãlan Ion familiei sale de pe frontul din Rãsãrit , respectiv de la
Odesa(1941), pentru a arãta demnitatea ºi curajul cu care soldaþii noºtrii s-au jertfit pentru þarã.
„ De-o fi sã mor…sunt fericit cã mor pentru Biserica lui Hristos. Mor pentru Patria unde m-am nãscut ºi unde ºtiu
cã are sã trãiascã în pace ºi fericire copiii, pãrinþii ºi familia mea.
Moartea pentru þarã este o mare cinste, pentru cã pecetluim imn de veci României cu moartea noastrã. Nu ne vom
lãsa ºi vom muri pânã la unul de-o fi nevoie; vrem sã nu ne întoarcem acasã decât cu izbânda.
Dumnezeu ne-a chemat pe noi tot tineretul României ca sã ne jertfim pentru Hristos ºi pentru þarã. Nu fiþi triºti nici
un pic, omul nu trebuie sã trãiascã prea mult fãrã sã aducã un folos þãrii ºi lui Dumnezeu.
Cu respectul ºi consideraþia pe care o meritã.
Ing. Adrian TEBAN
Primarul oraºului Cugir

Copiii ºi ºcoala
Am ajuns dimineaþa la ºcoalã ca în fiecare zi . Îmi place la ºcoalã !
Doamna învãþãtoare ne aminteºte de semnificaþia zilei de 1 Iunie . Aflãm de
acþiunile organizate de Primãria oraºului pentru noi , copiii , cu ocazia acestei
zile . Ne bucurãm ! Simþim ce plãcut este sã fii copil !
În prima pauzã suntem surprinºi de venirea voluntarilor de la Asociaþia
“Sprijiniþi copiii !” . Ne întrebãm ce se va întâmpla . Îi cunoaºtem pe Cipri ,
Oana , Angela , Ana ºi Alina . Sunt drãguþi ºi veseli . Cipri ne explicã faptul cã
ºi noi , copiii , avem drepturi . Apoi începem sã ne jucãm cu ei ºi cu doamna
învãþãtoare . Toate jocurile sunt interesante , dar mai ales “Scorpionul” .
Se încheie activitatea . Ne pare rãu ! Ne-a plãcut ºi îi invitãm sã mai vinã pe
la noi ! Nu ne rãmâne decât sã le mulþumim din toatã inima noastrã de copii !
Mãrginean Cristiana Andrada
ªc. cu cls. I-VIII Nr. 2 Cugir
clasa a II-a A

Tradiþia ºi potenþialul
ingineresc cugirean
La a V-a Conferinþã Naþionalã
Multidisciplinarã –cu participare
internaþionalã-„Profesorul Dorin Pavel –
fondatorul hidroenergeticii româneºti „
desfãºuratã în zilele de 3 ºi 4 iunie 2005 la
Sebeº, au participat, cu 25 comunicãri
ºtiinþifice un numãr de 29 specialiºti
cugireni. Inimosul dr.ing. Sudrijan Mihai,
preºedintele Asociaþiei Generale a
Inginerilor din România– filiala Alba, cu
sediul la Cugir- s-a situat în frunte, ca ºi
coautor, la 10 comunicãri ºtiinþifice. A fost
ºi moderator la secþiunea IX-a,
„Angrenaje”. Deasemenea, a fost ºi
membru al Comitetului ªtiinþific al
Conferinþei, inclusiv membru al colegiului
de redacþie. Un alt cugirean, respectiv drd.
ing. Kudler Francisc, a fost moderator la
secþiunea IV- Mecanicã – MecanismeMecatronicã.
În cadrul conferinþei, inginerii
Cugirului, au prezentat comunicãri la
principalele secþiuni:
SECÞIUNEA II: Hidroenergeticã –
Inginerie electricã:
drd. Ing. Mircea Telescu (UMC); ing.
chim. Dan Cocian (UMC);
SECÞIUNEA IV: MecanicãMecanisme –Mecatronicã:
drd. ing. Codruþ Cernea (F.A.C.); drd.
ing. Kudler Francisc (F.A.C.);
SECÞIUNEA VI: Auto- Hidraulicã
–Termo :
drd. ing. Gheorghe Schiau (U.M.C.);
dr. col. ing. Constantin Avãdanei
(U.M.C.); inf. Elena –Bianca Avãdanei;
inf. Maria–Costina Avãdanei;
SECÞIUNEA IX: Angrenaje :
drd. ing. Ileana–Dacia Napãu
(Colegiul ”I.D.Lãzãrescu”); dr. ing. Ioan
Napãu (USA); drd. ing.Radu Napãu–
Stoica (Lupeni); dr.ing. Mircea Napãu
(U.S.A.); ing.Cristina–Florica Ciurea

(Univ. Timiºoara); drd. ing. Dorin Herciu
(S.T.C.); dr.ing. Mihai Sudrijan
(U.M.C.); drd. ing. Lucian Mântoiu
(Nova Grup);
drd. ing. Mihai
Nicuºor (Romtehnica); drd.ing. Adrian
Schiau (Cluj); dr.ing. Iuliu Aron
(Canada); drd. ing. Radu–Cãlin Roºianu
(P.I.C.); ing. Romulus Micu (U.M.C.);
ing. Petru Lupean (U.M.C.);.ing.
Gheorghe ªtef (U.M.C.); matem. PavelTeodor Ciºmaº; student CLAUDIU
MICU; student DUMITRU-TEODOR
DUBLEª; drd. ing. Marius Radu
(Canada); drd. ing. Melania Delia Zinca
.
În Cugir mai sunt trei dr. ing. ale
cãror lucrãri ºtiinþifice au fost prezentate
în alte sesiuni: dr. ing. Cãlin–Sandu
Gruin (U.M.C.); dr. ing. Gheorghe Murg;
dr. ing. Mircea Roºca Academicieni,
profesori universitari, doctori ingineri ,
ingineri din universitãþile tehnice ºi
specialiºti din producþie au elogiat
contribuþia excepþionalã a cugirenilor la
cercetarea ºtiinþificã ºi mai ales pentru
cã toate temele au fost experimentate ºi
au aplicaþie practicã. Competenþa
concetãþenilor noºtri este demonstratã.
Întrebarea fireascã este , dacã aceºti
specialiºti de marcã îºi pot valorifica în
mod plenar cunoºtinþele dobândite ºi
competenþa profesionalã. Sugerãm
comitetului de conducere o reuniune a
membrilor AGIR –CUGIR, ocazie cu
care specialiºtii, agenþii economici de
profil ºi autoritatea publicã localã ar
putea identifica ºi analiza modalitãþi
viabile de muncã, creaþie ºi rãsplata
fireascã pentru cei care se afirmã ca
specialiºti de primã mânã în construcþia
de maºini.
Ing. Aurel VOICUViceprimar
Membru AGIR Cugir

ION DUMITREL
Preºedintele Consiliului Judeþean Alba
soluþii ºi vom rezolva ºi aceastã
„ªoseaua ªibot – Cugir este o prioritate!”
problemã.

INTERVIUL LUNII

Domnule Preºedinte zilele acestea
se împlineºte un an de când aþi preluat
conducerea judeþului în urma alegerilor
.Aº vrea sã vã întreb care au fost
principalele probleme cu care v-aþi
confruntat ?
Într-adevãr în curând vom împlini
un an de când ne aflãm în conducerea
Consiliului Judeþean Alba, iar eu voi avea
6 luni de când sunt preºedinte. Niciodatã
nu faci prea mult atunci când vrei sã
faci tot ceea ce trebuie pentru ca lucrurile
sã meargã bine. În primul rând vreau sã
vã spun cã ne-am propus sã dãm o nouã
„faþã” Consiliului Judeþean ºi am reuºit
sã formãm o echipã tânãrã, pliatã pe ceea
ce înseamnã administraþie publicã
modernã, europeanã. Avem 4 directori
foarte tineri, avem în conducerea
Consiliului Judeþean tineri foarte bine
ºcoliþi, iar de curând am angajat în

instituþia noastrã încã 15 tineri selectaþi
dintr-un numãr de 84 de candidaþi . Vã
daþi seama ce competiþie a fost, iar
concursul a fost foarte, foarte corect, chiar
dacã au mai sunat telefoanele, au câºtigat
concursul cei mai buni.
În ceea ce priveºte activitatea practicã,
ne-am axat acþiunile pe promovarea
imaginii ºi numelui judeþului Alba. Avem
un proiect foarte ambiþios în domeniul
turismului, dorim o dezvoltare economicã
armonioasã, iar în ceea ce priveºte Cugirul
ºi zona acestuia, vreau sã vã spun cã la
dvs. existã un potenþial economic foarte
cunoscut ºi bine apreciat, dar va trebui
fructificat mai bine ºi potenþialul turistic
al zonei dvs.
Avem de gând ca drumul ce leagã
Cugirul de lacul Oaºa, Poarta Raiului ºi
Valea Sebeºului, sã fie drumul care sã
valorifice din plin acest potenþial turistic
al zonei. În ceea ce priveºte dezvoltarea
economicã a Cugirului vreau sã vã spun
cã instituþia noastrã este implicatã prin
Parcul Industrial Cugir. Dorim sã
dezvoltãm acest parc, pentru ca el sã fie
creator de locuri de muncã ºi atragere de
investitori strãini foarte serioºi. Judeþul
Alba are nevoie de un sistem bine organizat
pentru atragerea investitorilor strãini, ºi
dorim sã organizãm la nivelul judeþului o

astfel de instituþie care sã gestioneze aceastã
problemã.
Ce ne puteþi spune despre
infrastructurã ?
Problema infrastructurii este una la
nivelul întregului judeþ, implicit ºi a
Cugirului ºi vreau sã vã spun cã am aprobat
în Consiliul Judeþean sã angajãm un credit
de 300 miliarde de lei , pentru reabilitarea
infrastructurii, iar ºoseaua de la ªibot la
Cugir este pe primul loc în lista prioritãþilor
ºi asta nu pentru cã preºedintele Consiliului
Judeþean are o relaþie foarte bunã cu
Primarul ºi Viceprimarul din Cugir, ci
pentru cã zona Cugirului trebuie dezvoltatã
economic pentru cã existã potenþial.
Cugirul trebuie sã fie un centru de
dezvoltare economicã localã, care sã atragã
în viitor forþa de muncã din oraº ºi
comunele învecinate.
Domnule Preºedinte într-adevãr
problema infrastructurii este deficitarã în
zona oraºului Cugir, sperãm cu toþii sã
impulsionaþi repararea drumului ªibotCugir ºi aº vrea sã vã întreb dacã se va
face ceva ºi pentru drumul de pe Râul
Mare?
Vã spun foarte sincer cã aº dori ca acel
drum care duce în zona Oaºa, sã ne determine sã îl reparãm ºi sã îl facem circulabil,
în sensul cã trebuie sã se gãseascã

investitori în turism, pentru hoteluri ºi
pensiuni, pentru cã zona e foarte frumoasã.
Trebuie sã construim drumuri pentru
dezvoltarea economicã, pentru a aduce
prosperitate în zonã. Salubritatea
localitãþilor judeþului Alba este o altã
prioritate pentru noi, pentru cã trebuie sã
ne facem curãþenie în casã, iar atunci când
vin strãinii la noi sã nu ne fie ruºine. Vreau
sã mai punctez un lucru: intrarea în U.E.
va însemna pãstrarea ºi cultivarea
tradiþiilor populare, iar la Vinerea ºtiu cã
existã o tradiþie popularã bine pãstratã ºi
ne propunem sã promovãm ºi sã pãstrãm
aceste obiceiuri ºi tradiþii populare.
Domnule Ion Dumitrel, dacã tot aþi
adus vorba de salubritate v-aº întreba
dacã la nivelul judeþului gândiþi
realizarea unor gropi de gunoi ecologice,
pentru cã ne-am cam sãturat ca la
marginea fiecãrui oraº sã vedem grãmezi
de gunoaie ºi gropi de gunoaie care
numai europene nu se pot numi.
Noi deja am angajat un studiu în ceea
ce priveºte gestionarea deºeurilor la nivel
de judeþ ºi pot sã vã spun cã vom avea douã
gropi ecologice la standarde europene, una
lângã Alba-Iulia ºi una în Munþii Apuseni,
care vor deservi întregul judeþ. Ele însã nu
se vor înfiinþa peste noapte pentru cã este
vorba de foarte mulþi bani, însã cãutãm

Cum
este
colaborarea
dumneavoastrã cu parlamentarii de
Alba?
Cu parlamentarii de Alba am o
colaborare bunã, au fost însã
parlamentari de Alba pe care nu i-am
vãzut în judeþ ºi cu care nu m-am întâlnit.
Eu vreau sã vã spun însã cã cu sprijinul
senatorului Pereº ºi a deputatului Bardan
am obþinut 4 milioane de dolari de la
Ministerul Transporturilor pentru
alimentãri cu apã în comune. Desigur cã
avem multe de fãcut ºi vreau sã spun
tuturor cugirenilor cã nimic din ceea ce
am promis nu a rãmas nepornit ºi dorim
sã scurtãm cât mai mult drumul de la
gând la faptã pentru cã asta este boala
noastrã a românilor, vorbim prea mult ºi
facem prea puþin.
Domnule Preºedinte vã mulþumesc
pentru interviu ºi vã doresc sã scurtaþi
într-adevãr drumul de la gând la faptã,
pentru ca oamenii din judeþul nostru sã
o ducã mai bine.
Vã mulþumesc ºi eu ºi vã doresc
succes în continuare cu ziarul „Curierul
de Cugir” ºi vreau sã transmit tuturor
cugirenilor mesajul meu de speranþã ºi
încredere cã lucrurile vor merge din ce
în ce mai bine.
A consemnat: Mircea SIMU

Curierul de Cugir
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Poliþia Comunitarã Cugir vã informeazã:
Pentru îndeplinirea misiunilor care
îi revin, Poliþia Comunitarã Cugir
desfãºoarã activitãþi în interesul
persoanei, al comunitãþii, al asigurãrii
ordinii ºi liniºtii publice. În perioada
1.05.2005 – 20.06.2005 agenþii
comunitari au întreprins o serie de
masuri specifice menite sã
îmbunãtãþeascã climatul de convieþuire
socialã, ordine ºi curãþenie, pe domenii
de interes particular ºi general al
cetãþenilor oraºului Cugir, ai localitãþii
Vinerea ºi ai satelor de munte.
Cu preponderenþã ne-am
concentrat activitãþile patrulelor, pe
probleme de protecþie a mediului
privind mãsurile de gospodãrire
durabilã a resurselor naturale, de

protejare ºi îngrijire permanentã a
cursurilor si malurilor râurilor care se
gasesc pe zona oraºului nostru, în amonte
ºi în aval. În acest sens, am înfiinþat la
nivel de serviciu, o patrulã specializatã
pe probleme de protecþia mediului, care
este în mãsurã sã gestioneze factorii care
pot influenþa constructiv îmbunãtãþirea
condiþiilor de mediu, derulând atât o
muncã preventivã cât ºi o activitate de
aplicare a legii acolo unde se impune. Sau aplicat pe aceastã linie, un numãr de
40 somaþii si 7 amenzi contravenþionale,
în valoare de 7.500.000 lei, pentru
depozitarea de deºeuri pe domeniul public ºi pe malurile cursurilor de apã. Pentru
neconformare, au fost avertizate un
numãr de 38 persoane ºi sancþionate

contravenþional alte 7 persoane.
Pentru nerespectarea ordinii publice
ºi abateri de la regulile de circulaþie pe
sensul interzis, s-au aplicat amenzi
contravenþionale în valoare de
16.500.000 lei, reprezentând un numãr
35 de persoane.
În activitatea de corespondenþã,
sesizãri ºi reclamaþii, au existat în lucru
un numãr de 36 de documente rezolvate
favorabil. Conlucrarea cu cetãþenii pe
probleme de mediu, ordine ºi liniºte
publicã, a început sã funcþioneze ºi sã
dea rezultate, care ne dau speranþe certe
în îmbunãtãþirea climatului de
convieþuire civilizatã.
Mr. (r) ing. Gheorghe CHIRILÃ

Ziua Porþilor deschise la Colegiul Naþional David Prodan Cugir

Vineri 20 mai la Colegiul Naþional
“David Prodan” Cugir a fost sãrbãtoare.
Un numãr de 14 clase de elevi dintr-a 8a provenind de la cele 4 ºcoli generale
ale oraºului nostru ºi Vinerea împreunã
cu diriginþii lor au venit în vizitã de
orientare ºcolarã.
Incepând cu ora 11, directorul
Colegiului prof. Ionicã Dâncan, director
adjunct prof. Lilica Vanþ ºi directorul
educativ prof. Mariana Jibotean au primit
oaspeþii. Dupa o scurtã alocuþiune, la
intrare, au fost invitaþi în holul
amfiteatrului Horea unde li s-a prezentat

oferta ºcolii în fata standurilor
organizate de profesorii colegiului pe
arii curriculare, conþinând eºantioane
de material didactic, cãrþi de
specialitate, dicþionare, lucrãri
didactice, hãrþi, pliante, diplome
obþinute de elevii noºtrii în ultimii ani
la olimpiadele ºi concursurile ºcolare
judeþene si naþionale.
Vizitatorii au fost informaþi cã în
anul scolar 2005-2006 oferta ºcolii
cuprinde un numãr de 6 clase a 9-a
fiecare cu 28 de locuri dupa
urmãtoarele
profile:1.Matematicãinformaticã, intensiv informaticã (1 clasã);
2.ªtiinte ale Naturii (2 clase); 3.Economicprofil servicii(1 clasã); 4.ªtiinte sociale(1
clasã); 5.Filologie(1 clasã).
Colegiul nostru are o dotare
cuprinzând:2 laboratoare de informaticã,
10 cabinete pentru studiul:chimiei, fizicii,
literaturii române, limbilor moderne, 16
sãli de clasã, 2 amfiteatre, 1 salã de sport,
teren de handbal omologat, 1 salã multimedia, centru de documentare ºi informare,
1 bibliotecã.
Prin strãdania conducerii Colegiului ºi

a unui numãr de profesori cu iniþiative sau realizat parteneriate cu: primãria prin
B.C.C, Liceul “Georges Pompidou”
Castelnau les Lez-Franta O.N.G “Pro
Europa” Cugir, A.T.T Nãsâpiºte Cugir,
Asociatia “Sprijiniþi copiii” Cugir.
Elevii au vizitat baza materialã a ºcolii
ºi au fost impresionaþi de cele 2 laboratoare
de informaticã, de dotarea de exceptie din
cabinetul de limbi moderne, precum ºi
laboratoarele de chimie ºi fizicã.
Viitorii elevi ai Colegiului nostru au
pus întrebãri colegilor lor mai mari ºi au
prezentat interes pentru viitorul lor loc de
muncã.
În paralel cu vizitarea claselor în
cancelarie a avut loc un schimb de
experienþã între profesorii de ºcoalã
generalã ºi cei din Colegiul nostru.
ªi în acest an acþiunea noastrã a fost
receptatã cu interes ºi aºteptãm pe cei care
ne-au vizitat sã-i primim în 15 septembrie
cu statutul de elevi ai Colegiului Naþional
“David Prodan” hotãrâþi sã ducã prestigiul
colegiului mai departe ºi mai sus decât în
prezent.
Prof. Ion TROANCÃ

Ne mândrim cu ei!
În semestrul al II-lea, ªcoala cu cls.I-VIII Nr.2 Cugir, a obþinut urmãtoarele rezultate la olimpiade ºi concursuri ºcolare:
Ed.civicã -faza localã- locul II-ARION IULIA ºi NAGY MELINDA; Limba Românã- faza localã si judeþeanã- locul I-ARION
IULIA; Olimpicii de mâine Menþiune- BOGIN MARIUS; Cangurul - faza naþionalã – locul I- NAGY MELINDA; JURJ
CRISTINA,BLÃGUÞÃ ROBERT; locul II- GRECU GEORGIANA,MOLDOVAN IULIA,locul III-BOGIN MARIUS; NUÞIU PAUL;
Pitagora -Interjudeþean -BOGIN MARIUS; Jocul cuvintelor- locul I-BALTÃ IOANA,MOLDOVAN IULIA, ARION IULIA; locul IIBOGDAN BIANCA; locul III- SUCIU ROXANA,DUMITRAªCU IULIA; Menþiune -CÂMPEAN LIDIA,JURJ CRISTINA; Desene
pe asfalt- Organizat de Primãria Cugir-locul I-NAGY MELINDA,SUCIU ROXANA, SUCIU RUXANDRA; Menþiune-TRANCÃ
LARISA; Biciclete -Organizat de Primãria Cugir-locul I-ªANDRU CRISTINA, BLÃGUÞÃ ROBERT,HONDOLA BOGDAN;locul IIPOIENARU ANA, GYAPIAS VERONICA, NÃSTASE IULIANA; Menþiune -NUÞIU PAUL, MUNTEAN EMIL, ANTONE ROBERT;
Role-Organizat de Primãria Cugir- locul I- SPÃTÃCEANU ERIS, PAVEL ANDREI; locul II-MÃRGINEAN DANIEL; Aruncarea
mingii de oinã- Naþionalã- locul II-BLAGA CORNEL; Rezistenþã -Naþionalã – locul III-BLAGA CORNEL; Chimie –Localã ºi Judeþeanã
– locul I-BERIAN GRAÞIAN; Menþiune-IONELE ADRIAN, PETRA ALIN; Sanitarii pricepuþi-Localã- locul I- Clasa a V-a, Judeþeanã
–Menþiune- Clasa a V-a ; Cangurul –Naþionalã- locul I-LUPªA DIANA,LEVOI CRISTINA, TURLEA BIANCA, RAHOVEAN
ROXANA; locul II-POPA OANA, ENACHE MÃDÃLINA, HENEGAR PAUL, SINEA LUCIAN, locul III-MARC ANDREI, RADU
ELENA, BUHOIU DIANA, CÃPRIORU MIRCEA; Pitagora- Interjudeþean – locul I –LUPªA DIANA; Menþiune- CIUPE DARIUS,
IOANA ANDREI .
Pentru foarte bunã organizare, participare ºi bune rezultate la concursurile Cangurul ºi Invest 2005, ªcoala cu cls.I-VIII Nr.2
Cugir, a primit douã diplome speciale, iar pentru proiecte internaþionale, s-a acordat diploma de “ªcoalã Europeanã”.
Prof. Gabriela LUPU
Director ªcoala generalã nr.2 Cugir

ALEªII NOªTRI
Deputat: Cornel ªtefan BARDAN- P.D.
Membru al Comisiei pentru administraþie
publicã
Date biografice:
Data ºi locul naºterii: 6.08.1962 - Alba Iulia;
Stare civilã: cãsãtorit, un copil.
Studii ºi specializãri:
1988 - inginer mecanic;
1997 - curs: Metode moderne de analizã structuralã
a îmbinãrilor sudate - ISIM TIMIªOARA;
2000 - curs: Workshop pe tarife - IWA, MLPAT;
2003 - curs: Licenþierea operat.de servicii publice de gospodarie comunalã
Activitate profesionalã:
1988 - 1991 - inginer TMUCB, Antrepriza Tg. Mureº, Brigada 4 Zlatna;
1991 - 1997 - ºef atelier întreþinere secþie, AMPELUM Zlatna;
1998 - aug.2000 - ºef birou senatorial Alba, Senat;
sep.2000 - feb.2003 - Director exploatare S.C. APA CTTA S.A. Alba Iulia;
mar.2003 - prezent - Director comercial S.C. APA CTTA S.A. Alba Iulia.
Funcþii, activitãþi într-un partid politic:
din 1996 - membru PD - ALBA;
1997 - 1998 - secretar Departament organizare BPL-PD Alba Iulia;
1998 - 2001 - secretar Departament organizare BPJ-PD Alba;
2001 - prezent - vicepreºedinte Birou Permanent Judeþean PD, Alba.
Biroul parlamentar din circumscripþia electoralã:
Alba Iulia, str. Basarabiei, nr.3; Tel/Fax: 0258/818.350; Persoanã contact:
ªerbu Nicolae, tel. 0258/823.698, acasã: 0258/818.350.

DE LA O LUNÃ...LA ALTA...
Modificãri legislative
În perioada 16 –17 iunie 2005, primarul oraºului Cugir Adrian Teban, a
participat la Adunarea generalã a Asociaþiei Oraºelor din România, unde ocupã
funcþia de membru supleant în Consiliul Director. La Adunarea generalã sau fãcut propuneri pentru modificãri legislative la urmãtoarele legi: Legea
referitoare la echilibrarea bugetelor locale, Legea privind venitul minim
garantat ºi Legea privind administraþia publicã localã, propuneri prezentate
domnului Mircea Radu Popescu, secretar de stat în Ministerul Administraþiei
ºi Internelor.

Ziua Internaþionalã a Copilului
Miercuri 1 Iunie, s-au desfãºurat laDE
CugirLA
acþiuni
ºi activitãþi cultural
O LUNA...
sportive, prin care s-a marcat Ziua internaþionalã a copilului. La acþiunile
LA ALTA
organizate Primãrie au participat copii de la toate ºcolile din oraº, care au
fost premiaþi de organizatori cu diplome ºi cadouri. Acþiunile cultural sportive desfãºurate în zona bulevardului pietonal, s-au bucurat de prezenþa ºi
participarea a peste 2.000 de copii, iar seara, la Clubul Sindicatului, s-a
desfãºurat spectacolul „Festivalul copiilor”, aici fiind prezenþi numerosi copii,
pãrinþi ºi bunici. Toate acþiunile organizate s-au bucurat de aprecierea celor
prezenþi.

Oportunitãþi de afaceri
Vineri 17 iunie 2005, Cugirul a fost vizitat de o delegaþie a firmei
Wittenstein din Germania, care activeazã în domeniul electromecanic ºi produce electromotoare, cutii de vitezã ºi tehnologie medicalã. Reprezentanþii
firmei doresc sã îºi extindã activitatea în România, în acest sens interesânduse de oportunitãþile oferite de oraºul Cugir. Reprezentanþii administraþiei
publice locale ºi-au exprimat disponibilitatea pentru o eventualã investiþie a
firmei Wittenstein la Cugir, urmând a transmite pãrþii germane toate datele
solicitate.

Ziua Eroilor
Cu ocazia Zilei Eroilor, joi 9 iunie, au avut loc acþiuni ºi activitãþi de
comemorare a celor care s-au jertfit pentru patrie. Au fost oficiate slujbe de
pomenire la toate bisericile din oraº ºi au fost depuse coroane de flori la
monumentele eroilor din Vinerea ºi Cugir. Elevii au susþinut programe artistice,
iar administraþia publicã localã a organizat o masã festivã pentru veteranii de
rãzboi, la sediul Centrului Multifuncþional de Serviciii Sociale Cugir.

Strada Suseni modernizatã!
Primãria oraºului Cugir, a emis ordinul de începere a lucrãrilor de
modernizare a strãzii Suseni. Lucrãrile împlicã executarea reþelei de canalizare
menajerã, înlocuirea reþelei de apã curentã ºi modernizarea strãzii prin asfaltare,
ºi sunt preconizate a se finaliza în luna august 2005, costul total al lucrãrilor
cifrându-se la 2,9 miliarde lei.

Program de curãþare ºi ecologizare
Primãria oraºului Cugir, a iniþiat un program de curãþare ºi ecologizare a
malurilor râului Cugir, care este în plinã desfãºurare. Atenþionãm cetãþenii ºi
persoanele juridice, cã aruncarea gunoaielor de orice fel, în alte locuri decât
cele stabilite, constituie contravenþie ºi se sancþioneazã conform HCL nr.10/
2005, cu amendã între 700.000 ºi 1 milion de lei, pentru persoane fizice ºi
între 4 milioane ºi 6 milioane lei pentru persoane juridice.

Atenþie unde depozitaþi molozul!
Primãria oraºului Cugir, în colaborare cu S.C.Cugireana S.A., a amenajat
în curtea S.C.Cugireana, un loc pentru preluarea molozului rezultat în urma
lucrãrilor de construcþii, precum ºi a crengilor ºi resturilor vegetale. Atragem
atenþia cã aruncarea acestor deºeuri (moloz, crengi, etc) în jurul punctelor de
colectare a gunoiului menajer, constituie contravenþie ºi se sancþioneazã,
conform art.7 lit.”a” din HCL nr.10/2005, cu amendã între 700.000 ºi
1.000.000 lei.

Cugirul- oraº sau municipiu?
Având în vedere ca în ultimul timp mai mulþi deputaþi de Alba ºi-au manifestat interesul pentru declararea oraºului Cugir în
municipiu ne-am gândit cã înainte de a face orice demersuri în acest sens este bine ca populaþia sã cunoascã condiþiile pe care trebuie
sã le îndeplineascã un oraº pentru a deveni municipiu precum ºi avantajele unui asemenea demers:
-judecãtorie ºi carte funciarã la Cugir;
-birouri locale ale instituþiilor descentralizate de la judeþ;
-fonduri suplimentare pentru dezvoltarea infrastructurii oraºului.
Trecerea localitãþilor de la un rang la altul se face prin lege, la propunerea consiliilor locale, cu consultarea populaþiei prin
referendum ºi a instituþiilor implicate, în condiþiile legii 351 din 2001, privind planul de amenajare a teritoriului naþional. În continuare
vã prezentãm condiþiile pe care trebuie sã le îndeplineascã oraºul nostru pentru a deveni municipiu.
Anexa nr.2 din legea 351-2001 - Localitãþi urbane: Municipii
-Populaþia: de regulã între 25.000 ºi 70.000 de locuitori;
-Raza de deservire: circa 20km;
-Acces direct la calea ferata, drum naþional, drum judeþean, ºi accese facile ale localitãþilor din zona de influenþã;
-Sedii ale administraþiei publice locale (judecãtorie, parchet; sedii de partid)
-Gimnazii, licee, colegii, ºcoli de maiºtrii, filiale ale unor institute de cercetare;
-Spital general, staþii de salvare, dispensar, leagãn de copii, creºe etc..
-Casã de culturã, cinematograf, biblioteci publice, muzee, sãli de expoziþie, club, etc...
- Unitãþi comerciale diversificate, magazine universale, super+magazine, piaþã agro-alimentarã;
-Hotel cu trei stele cu minimum 50 de locuri;
-Sucursale sau filiale ale unitãþilor financiar-bancare si de asigurãri;
-Stadioane, terenuri ºi sãli de sport, alte spaþii destinate sportului, grãdini publice ºi alte spaþii verzi;
-Servicii dotate cu echipamente specifice pentru protecþia mediului;
-Reþele de alimentare cu apã, sistem colector de canalizare, staþie de epurare;
-Protopopiate, parohii;
-Garã, autogarã, poºtã, centralã telefonicã;
-Poliþie, obiective specifice.
În perioada urmãtoare se va desfãºura un sondaj de opinie care va încerca sã contureze aceastã problemã, de aceea cei care vor
fi chestionaþi sunt rugaþi sã colaboreze cu operatorii de anchetã.
insp. soc. Ovidiu CIUCUR
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PROIECT DE HOTÃRÂRE

HOTÃRÂREA NR. 95/2005
Consiliul Local al oraºului Cugir, judeþul Alba, întrunit în ºedinþa ordinarã;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 6093/17.05.2005, al Biroului de Îndrumare
metodologicã ºi control financiar- contabil ºi gestionar al asociaþiilor de proprietari din cadrul
serviciilor publice ale Consiliului Local al oraºului Cugir prin care se propune spre aprobare
încheierea unui Contract de dare în administrare a Fondului locativ de stat între Primãria oraºului
Cugir ºi S.C. CUGIREANA S.A.;
Vãzând avizul favorabil al Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local ºi Proiectul de
Hotãrâre iniþiat în acest sens de Primarul oraºului Cugir;
Þinând cont de prevederile Legii nr. 114/1996 , Legea locuinþei precum ºi prevederile Hotãrârii
de Guvern nr.1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a
prevederilor Legii locuinþei nr.114/1996,
În temeiul prevederilor articolelor 38, lit.f, g, ºi 46, din Legea nr. 215/2001, Legea administraþiei
publice,
HOTÃRÃªTE
Articolul 1.
Aprobã preluarea Fondului locativ de stat de la S.C. CUGIREANA S.A. de
cãtre Primãria oraºului Cugir, în baza Protocolului nr. 6107/17.05.2005 prevãzut în Anexa nr. 1
care face parte integrantã din prezenta Hotãrâre;
Articolul 2. Aprobã darea în administrare a fondului locativ de stat cãtre S.C. CUGIREANA
S.A. în baza Contractului de dare în administrare nr.6108/17.05.2005, prevãzut la Anexa nr. 2 care
face parte integrantã din prezenta Hotãrâre;
Articolul 3. Numeºte pe domniºoara jr. Sima Simona, inspector în cadrul Biroului de îndrumare
metodologicã ºi control financiar contabil ºi gestionar al asociaþiilor de proprietari al Primãriei
oraºului Cugir, sã verifice modul de administrare a Fondului locativ de stat de cãtre S.C.
CUGIREANA S.A.;
Cugir – 20 mai 2005
PREªEDINTE DE ªEDINÞÃ
RÃDIÞOIU LAURENÞIU

CONTRASEMNEAZÃ
SECRETAR
Jr. PAªTIU IOANA

Reprezentanþii firmei Glock doresc
extinderea colaborãrii cu F.A.Cugir!
Marþi 21 iunie 2005, o companie foarte mare ºi cu
un prestigiu internaþional, Glock Austria, a vizitat
Fabrica de Arme Cugir, care este ºi ea o companie de
mare prestigiu pe piaþã. Delegaþia firmei Glock Gmbh
Austria a fost condusã de preºedintele companiei, dnul Gaston Glock ºi a avut în componenþa sa stafful
firmei, persoanele care hotãrãsc destinul viitor al
companiei. Discuþiile s-au purtat în jurul a ceea ce
reprezintã F.A.Cugir, ca firmã, în industria de armament româneascã, a capabilitãþii firmei ºi asupra
posibilitãþilor de extindere a colaborãrii începutã între
cele douã firme în luna februarie a acestui an.
Vreau sã spun tuturor cugirenilor, cã din spusele
domnului Gaston Glock, la incheierea vizitei în F.A.C., oaspeþii din Austria au rãmas cu o impresie bunã,
pozitivã despre fabrica noastrã, mai ales referitor la capabilitatea tehnicã a personalului. Au vãzut o serie de
produse noi pe care noi le vindem cu succes pe piaþa S.U.A., au fost impresionaþi de soluþiile tehnice gãsite
de tehnicienii noºtri, iar la finalul discuþiilor partea austriacã a precizat faptul cã vor evalua cele vãzute aici
la Cugir, la Fabrica de Arme ºi vor veni cu propuneri concrete pentru extinderea colaborãrii între firma
Glock ºi firma noastrã, în sensul preluãrii în fabricaþie a unor repere de cãtre F.A.C., a executãrii în întregime
a montajului, a probelor ºi a expediþiei de cãtre uzina noastrã. Fac precizarea cã nu a fost exclusã nici
posibilitatea creãrii unei firme mixte sau a unui joint-venture. Am primit asigurarea cã în urma evaluãrii pe
care o va face firma austriacã, cu certitudine se va deschide o colaborare mult mai amplã cu FAC.
Doresc sã precizez cã reprezentanþii firmei Glock Austria, au avut întâlniri cu reprezentanþi a douã
ministere din guvernul României. La Ministerul Economiei ºi Comerþului au fost primiþi de domnul Secretar
de Stat Cornel Chiriac, unde au avut o discuþie foarte deschisã referitoare inclusiv la privatizare, impresia
fãcutã de delegaþia austriacã fiind una dintre cele mai bune, ministerul asigurând partea austriacã de toatã
deschiderea, pentru orice formã de colaborare între cele douã firme.
A doua vizitã a fost fãcutã la sediul Ministerului Apãrãrii Naþionale unde reprezentanþii firmei Glock au
fost primiþi de domnul Teodor Atanasiu- Ministrul Apãrãrii Naþionale ºi de domnul Nicuºor Mihai- Director
General la Romtehnica Bucureºti. Domnul ministru Atanasiu ºi domnul director Mihai, au recomandat cu
multã cãldurã o colaborare între firma austriacã ºi F.A.Cugir, iar urmare a acestei recomandãri, atenþia cu
care delegaþia austriacã a privit problema extinderii colaborãrii cu firma noastrã a fost dublatã. Doresc sã vã
informez cã probabilele concluzii la aceste discuþii purtate la cele douã ministere, vor fi finalizate în luna
iulie, când cei doi miniºtri, cel al Apãrãrii Naþionale ºi cel al Economiei ºi Comerþului sunt invitaþi în Austria
la sediul firmei Glock.
Conducerea Fabricii de Arme Cugir, tehnicienii ºi întregul personal, ne dorim venirea unei firme de
prestigiu în oraº, pentru cã extinderea colaborãrii înseamnã comenzi, salarii mai bune, creºterea prestigiului
nostru, înseamnã o deschidere spre viitor.
Ing. Francisc KUDLER
Director general F.A.Cugir

S-a deschis Centrul Olimpic Cugir!
Joi, 26.05.2005, la ªcoala cu cls.I-VIII Nr.3 Cugir a luat fiinþã cel de-al zecelea centru olimpic la nivel
judeþean. Evenimentul s-a desfãºurat la sala de sport a ºcolii în prezenþa a peste 400 de elevi ºi cadre
didactice dar ºi a unor invitaþi speciali printre care viceprimarul oraºului Cugir ing. Aurel Voicu, prof. Ioan
Bîscã secretar al Academiei Olimpice Române, filiala Alba, prof. Dan Susa directorul Direcþiei pentru
Sport Alba, prof. Ovidiu Chelioglu, referent la D.J.S. Alba, prof. Ilie Cioca multiplu campion naþional si
balcanic.
Dupã ce a fost înãlþat steagul olimpic ºi intonat imnul olimpic, participanþii au putut urmãrii un program cultural sportiv care a cuprins meciuri demonstrative de baschet-fete, handbal-bãieþi dar ºi dansuri
moderne cu formaþia ,, Panterele Negre,,
Cu acelaºi prilej directorul D.J.S. Alba prof. Dan Suºa a înmânat diplome de onoare profesorilor Stela
Þîrlea – directoarea ªcolii Gen. Nr.3 Cugir, Câmpean Ioan – directorul adjunct ºi lui Ioan Baºca pentru
buna organizare ºi a activitãþii desfãºurate în sãptãmâna olimpicã.
Prof. Ioan CÂMPEAN
Director adjunct

Consiliul local al oraºului Cugir, jud. Alba;
Analizând adresa S.C. U.M.Cugir S.A. nr. 975/25.05.2005, înregistratã la Primãria oraºului Cugir sub
nr. 6590/26.05.2005 prin care solicitã stingerea obligaþiilor fiscale datorate bugetului local prin procedura
“dãrii în platã”, precum ºi Raportul de specialitate nr.6979/06.06.2005 întocmit în acest sens de Direcþia
economicã,
Þinând cont de prevederile art. 163 din O.G. 92/2003 cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, privind
Codul de procedurã fiscalã, H.G.1050/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare ale Codului
de procedurã fiscalã,
Având în vedere dispoziþiile art. 38 lit.f ºi 46 din Legea 215/2001 a administraþiei publice locale:
HOTÃRÃªTE
ART.1 Îºi dã acordul pentru preluarea în contul datoriilor la bugetul local a imobilelor cuprinse în
Anexa1, ce face parte integrantã din prezentul proiect, în domeniul public al oraºului Cugir ºi în
administrarea Consiliului local.
ART.2 Aprobã constituirea Comisiei pentru aplicarea procedurii de dare în platã în urmãtoarea
componenþã:
Ing. Adrian Ovidiu Teban- primar- preºedinte
Ing. Aurel Voicu- viceprimar- vicepreºedinte
Jr. Ioana Paºtiu- secretar- membru
Ec. Aurelia Hluºcu- director economic- membru
Ec. Alin Valase- ºef serviciu taxe ºi impozite- membru
Ing. Leon Grosu - referent de specialitate- membru
Jr. Roxana Mândruþiu- consilier juridic- secretar
ART.3 Aprobã Procedura de stingere a creantelor fiscale reprezentând impozite, taxe ºi alte venituri
datorate bugetului local de cãtre S.C. U.M. Cugir prin darea în platã, procedurã ce constituie Anexa2 la
prezentul proiect de hotãrâre;
ANEXA 1. la Proiectul de Hotãrâre
BUNURI IMOBILE
Pentru care se solicitã trecerea în proprietatea publicã a
Primãriei Cugir, conform art. 163 O.G. 92/2003
Denumire imobil
Club muncitoresc
Tribuna stadion vechi
Pista de atletism stadion vechi
Teren de fotbal cu gazon vechi
Cas de bilete 1+2
Tribuna stadion vechi
Teren de tennis stadion vechi
Total
INIÞIATOR,
PRIMAR
Ing. Adrian Teban

Numar
de inventar
1000123
2001040
2001259
2001265
1000183
2001266
2001268

Valoare
– lei.825.391.872
290.432.158
294.947
1.762.213
2.378.539
71.901.057
424.174
3.192.584.960
AVIZAT,
SECRETAR
jr. Ioana Paºtiu

Uniune Europeanã - un viitor mai bun?
Ne aflãm la doar doi ani distanþa de mult doritul eveniment al integrãrii noastre în Uniunea Europeanã.
Ca viitori cetãþeni ai Comunitãþii Europene este necesar sã ºtim cã aderarea þi integrarea în U.E. nu sunt
concepte vehiculate la nivel oficial, ci reprezintã schimbãri care vor afecta concret viaþa românilor în scurt
timp. Accesul pe piaþa Europeanã, va reprezenta pentru mulþi români ºi in special pentru tineri, accesul pe
o piaþã a muncii mult mai vastã, unde þansele de a gãsi un loc de muncã vor creþte, întrucât vor apãrea noi
meserii. Grupul þintã al U.E. îl reprezintã tinerii, categoria cea mai entuziastã în susþinerea procesului de
integrare. Pe lângã specialiþtii trimiþi de U.E., care sã ne arate cum trebuie procedat pentru a se asigura buna
implementare a acquisului comunitar, în cadrul ministerelor, prefecturilor þi primãriilor a început sã se
desfaþoare un proces de recrutare a personalului de integrare europeanã.
Am fost avertizaþi cã Romania nu are suficient de mulþi tineri specializaþi pe probleme de integrare
europeanã, pentru a putea ocupa posurile scoase la concurs de instituþiile U.E. Aceasta poate fii un semnal
de alarmã tras de U.E. þi un îndemn la adresa cadrelor didactice þi a autoritãþiilor locale de a acorda o
importanþã sporitã tinerilor. Este necesar ca în fiecare oraþ sã se demareze un proces de informare a tinerilor
prin care aceþtia sã conþtientizeze importanþa implicãrii lor în procesul de integrare. Astfel ei pot afla informaþii
despre noile profesii care li se pun la dispoziþie, studiile pe care trebuie sã le urmeze,beneficiile si
responsabilitãþile pe care le vor avea în scurt timp. Ei trebuie sã þtie cã existã facultãþi de specialitate precum
Studii Europene, Relaþii Internaþionale care se ocupã de pregãtirea studenþiilor care doresc sa-ºi dezvolte o
carierã în cadrul instituþiilor Europene. Din pãcate puþini tineri cunosc noile profesii care li se pun la dispoziþie
ºi criteriile de acceptare la concursurile pentru ocuparea lor.
Posturile scoase la concurs în cadrul Ministerului Integrãrii Europene, se împart în trei categorii: sarcini
administrative ºi de consiliere, sarcini executive ºi de supervizor ºi sarcini de birou ºi secretariat. Pe langã
acestea s-au înfiinþat sute de posturi de euroconsilieri puse la dispoziþia tuturor persoanelor specializate în
domeniul integrãrii Europene. Cei interesaþi sã candideze pentru acceste posturi trebuie sã mai indeplineascã
o serie de condiþii cum ar: cunoaºterea foarte bunã a douã limbi oficiale a Uniunii Europene, cunoaþterea
istoriei U.E., sã fie motivaþi ºi cu iniþiativã etc. Criteriile de selecþie sunt mai exigente, dar avantajele sunt
consistente atât în ceea ce priveºte condiþiile de lucru, cît ºi salariile primite.Tinerii din Cugir pot afla mai
multe infrmaþii din mass-media, internet, iar cei interesaþi pot solicita demararea unor sesiuni de comunicare
europeanã, pentru a afla ce privilegii þi responsabilitãþi vor avea în urma integrãrii în UE. Pentru aceasta pot
solicita ajutorul autoritãþiilor locale þi a cadrelor didactice alãturi de care pot participa la programe europene,
se pot implica în proiecte cu teme de importanþã europeanã þi schimburi de vizite între elevii din Cugir þi cei
din alte oraþe ale U.E.
Astfel, ei pot afla mai multe informaþii despre vastele domenii ale integrãrii europene, iar cei mai buni
pot participa efectiv la procesul de integrare europeanã, prin obþinerea unui post în cadrul instituþiilor europene.
România are nevoie de specialiºti ºi posturile vor fi tot mai multe þi mai variate, de aceea pregãtirea þi
curajul ramân condiþii esenþiale pentru a-þi dezvolta o carierã de succes.
Având în vedere cã viitorul aparþine celor curajoºi vã urez mult succes!
Cristina-Ioana VÎRCIU-studentã

OLIMPICII ªCOLII GEN. NR. 3 CUGIR
Anul ºcolar 2004-2005 s-a încheiat. Un prilej deosebit pentru toþi elevii de a se odihnii, de a se juca,
de a se distra pe parcursul vacanþei de varã.
Dar este ºi un prilej pentru conducerea ºcolii de a face un scurt bilanþ al participãrii elevilor ºcolii
noastre la fazele pe ºcoalã locale, judeþene ºi interjudeþene a olimpiadelor ºi concursurilor ºcolare.
În acest an ºcolar peste 60% dintre elevii ºcolii noastre au fost cuprinºi în aceste olimpiade ºi
concursuri ºcolare obþinând rezultate foarte bune, promovând prin rezultatele lor imaginea ºcolii dar ºi
întãrind prestigiul unitãþii noastre propulsând-o printre ºcolile de frunte ale judeþului dar ºi a þãrii. În
acest sens stau mãrturie premiile obþinute. La fazele locale 73 din care 16 locul I, 10 locul II, 13 locul III,
34 menþiuni. La fazele judeþene 20 din care 2 locul I, 4 locul II, 4 locul III, 20 menþiuni.
La fazele interjudeþene 9 premii din care 1 locul II, 2 locul III, 6 menþiuni.
Felicitãri ºi succese în activitatea viitoare atât elevilor dar ºi cadrelor didactice care i-au pregãtit.
Prof. Anca Stela Þîrlea
Director ªcoala cu cls.I-VIII Nr.3 Cugir
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S.C. U.M. Cugir S.A.- redresare, eficientizare, reorganizare

Luni 13 iunie 2005, s-a
desfãºurat la Bucureºti, prima
ºedinþã în noua formulã, a
Consiliului de Administraþie al
S.C U.M. Cugir- filiala
Companiei Naþionale Romarm.
Noul preºedinte al C.A. este
domnul Marinicã Ilie, directorul
Direcþiei Producþie de apãrare din
Ministerul Economiei ºi
Comerþului, membrii fiind
domnii Stoica Gheorghe,
consilier al Directorului Romarm
ºi Toader Ulise director general
al S.C. U.M.Cugir S.A.
În urma analizei privind
pierderile înregistrate la S.C.
U.M. Cugir S.A., în valoare de
20 miliarde lei, am insistat pentru
implementarea unor mãsuri
pentru stoparea risipei ºi
eficientizare. În acest sens
precizez cã la S.C. U.M. Cugir

S.A.,
prin
a p r o b a r e a
conservãrii ºi a
scutirii de la
c a l c u l u l
amortismentelor,
pentru mijloacele
fixe fãrã încãrcare,
se
obþine
o
economie de 3
miliarde de lei , pe
semestrul II al acestui an.
Un punct important care a fost
de asemenea discutat la Consiliul
de Administraþie, a fost ºi
modificarea organigramei la S.C.
U.M. Cugir S.A. La proiectarea
noii structuri organizatorice s-a
avut în vedere remodelarea de
ansamblu a managementuluiºi a
principalelor
componente
(decizionalã, informaþionalã,
metodologicã ºi organizatoricã) ºi
promovarea unui instrumentar
managerial evoluat. S-a urmãrit
comasarea unor unitãþi structurale
ºi realizarea unor subordonãri
directe, care sã aibã ca rezultat
eficientizarea activitãþii ºi
reducerea numãrului de posturi de
conducere.
Elementul de noutate al
acestei structuri organizatorice îl
constituie crearea a opt centre de

gestiune: Centrul de gestiune
capse, Centrul de gestiune muniþie,
Centrul de gestiune armament,
Centrul de gestiune încãrcãtoare
benzi, Centrul de gestiune
elemente de cuplare ºi frânare,
Centrul de gestiune Sculãrie I,
Centrul de gestiune Sculãrie II,
Centrul de gestiune reparaþii arme.
Prin crearea acestor centre de
gestiune se urmãreºte identificarea,
calcularea ºi controlul eficient al
costurilor, reducerea costurilor,
creºterea adaptabilitãþii la cerinþele
pieþei, creºterea competitivitãþii ºi
aplicarea bugetãrii ºi controlului
bugetar la nivelul fiecãrui centru
de gestiune. Toate centrele de
gestiune vor fi în subordinea
Departamentului de Producþie.
Structura organizatoricã
propusã prezintã o organizare pe
funcþiuni, cu trei direcþii: Director
general, Director general adjunct,
Director Economic ºi patru
departamente: Departamentul de
Producþie,
Departamentul
Comercial, DepartamentulCalitate,
Departamentul structurã securitate,
pazã ºi PSI.
Prin noua organigramã vor fi
desfiinþate 17 posturi de conducere
printre care: ºef Departament
tehnic, inginer ºef armament, ºef

grupã tehnicã Sculãrie, ºef birou
Energetic ºi altele.
În cadrul Consiliului a fost
aprobatã deasemenea, întreruperea
contractelor de comodat cu S.C.
Santol ºi S.C. Andrei Expres,
precum ºi organizarea unor licitaþii
pentru închirierea spaþiilor
deþinute de cele douã societãþi.
Pentru stingerea datoriilor
S.C. U.M. Cugir S.A. faþã de
bugetul local, Consiliul de
Administraþie al Comapaniei
Naþionale Romarm- filiala Cugir,
a aprobat trecerea în proprietatea
Consiliului Local Cugir, a
Clubului Muncitoresc ºi a
Stadionului vechi. Acesta este un
mai vechi deziderat al tuturor
cugirenilor, de a avea o casã de
culturã unde sã fie promovate
talentele ºi valorile autohtone.
Toate aceste mãsuri de stopare
a risipei, eficientizare ºi
reorganizare, vor continua în ritm
susþinut, obiectivul nostru fiind
redresarea economico-financiarã a
S.C. U.M.Cugir ºi întãrirea
încrederii cugirenilor ca Uzina
noastrã va fi din nou ce a fost ºi în
trecut: emblema Cugirului.
Ing. Ulise TOADER
Director general S.C. U.M.
Cugir S.A.

Poliþia oraºului Cugir vã informeazã:
În urma unor investigaþii, lucrãtorii Poliþiei oraºului Cugir, au reuºit sã
identifice autorii furtului comis în dauna numitei D.M. din localitatea Vinerea,
în perioada 06 - 09.05.2005, în persoana minorilor NICOLAE ILIE-IOAN de
13 ani, MOLDOVAN DARIUS-NICOLAE de 6 ani ºi FACALET DORINRADU de 6 ani. În continuare se efectueazã cercetãri pentru stabilirea întregii
activitãþi infracþionale a minorilor iar prejudiciul a fost recuperat în proporþie
de 70 %.
În urma unei sesizãri primite de la numitul I.D. din Cugir, despre faptul cã
în perioada 15 – 17.05.2005, persoane necunoscute i-au sustras din grãdina
proprietate personalã, cantitatea de circa 500 kg. fier vechi provenit din
dezmembrãri auto, lucrãtorii de poliþie au acþionat rapid ºi au reuºit sã identifice
autorii furtului în persoana numiþilor NOTAR MARIUS-ALIN de 16 ani,
NOTAR IOAN de 19 ani, SABAU IOAN-OVIDIU de 15 ani, SZABO
FERENCZ-IOAN de 15 ani ºi RUPA IOSIF GABRIEL de 12 ani, toþi fãrã
ocupaþie, care, prin escaladarea gardului au pãtruns în grãdina, de unde au sustras
fierul vechi. Prejudiciul produs a fost recuperat în totalitate.
Patrula de ordine publicã aflatã în serviciu în noaptea de 17/18.05.2005, a
surprins în flagrant, în jurul orelor 01,00 pe numiþii LAPADUS EUGEN de 35
ani ºi ZANGAR AUGUSTIN-PAVEL de 19 ani, ambii fãrã ocupaþie, în timp ce
sustrãgeau un numãr de patru calorifere din interiorul Cãminului de nefamiliºti
situat pe str. Râul Mic, nr. 15, aparþinând S.C. U.M. CUGIR S.A. Prejudiciul
produs, în valoare de 4.000.000 lei a fost recuperat în totalitate, iar cei în cauzã
sunt cercetaþi pentru sãvârºirea infracþiunii de furt calificat.
În dimineaþa zilei de 20.05.2005 numitul A.I. de 49 ani, din localitatea
Vinerea, a sesizat organele de poliþie, despre faptul cã în timp ce lucra în grãdina
locuinþei sale, situatã lângã pasajul de trecere a cãii ferate de pe str. Santierului,
a gãsit un proiectil. Poliþiºtii ºi inspectorul Protecþiei civile din cadrul Primãriei
Cugir, s-au deplasat la locul indicat unde, din primele verificãri rezulta cã
proiectilul este de artilerie, calibru 82 mm. Pe aceastã cale facem apel, ca
persoanele care gãsesc asemenea obiecte, sã anunþe de îndatã organele de poliþie,
sau inspectorul protecþiei civile ºi sã nu desfãºoare alte activitãþi.
În noaptea de 24.05.2005, orele 02,30, patrula de siguranþã publicã, a
surprins în flagrant, pe numiþii POENAR NICOLAE de 22 ani, NOTAR RADUCONSTANTIN de 20 ani ºi RAT PAUL-ADRIAN de 16 ani, toþi fãrã ocupaþie,
în timp ce aceºtia, prin forþarea sistemului de închidere, au pãtruns în garajul
auto aparþinând lui M.V. de pe str.Unirii din Cugir, în care se afla un autoturism
marca Dacia 1310, de la care au rupt firele de la contact. Din verificãrile
efectuate, rezultã faptul cã iniþial cei trei au intenþionat sã sustragã fier vechi în
vederea valorificãrii, iar ulterior au încercat sã sustragã autoturismul
susmenþionat.
În cadrul unei acþiuni ordonate de cãtre I.P.J. Alba, în data de 24.05.2005,
au fost depistaþi numiþii BIC LAURENTIU-MARIAN de 14 ani, elev în clasa a
VII-a la Scoala generalã nr. 3 Cugir, PASTORCICI ALEXANDRU-VICTOR
de 17 ani, elev în clasa a XI-a la Colegiul tehnic I.D. Lãzãrescu din Cugir, care
în urma comparaþiilor dactiloscopice efectuate de cãtre tehnicianul criminalist,
s-a stabilit cã sunt autorii spargerilor comise de la PF OGNER în noaptea de
02/03.04.2005, SC EURO UNO SRL în noaptea de 09/10.04.2005 ºi SC IVET
SRL în noaptea de 29/30.04.2005, fapte rãmase iniþial cu autor necunoscut.

Prejudiciul produs, a fost recuperat în proporþie de 60 %, susnumiþii fiind
cercetaþi în stare de libertate pentru stabilirea întregii activitãþi infracþionale.
În dupã amiaza zilei de 04.06.2005 patrula de siguranþã publicã, l-a
surprins în curtea casei numitei P.G. din Cugir, str. Libertãþii, pe numitul
SZILAGHI ANDREI de 36 ani, fãrã ocupaþie, care, profitând cã uºa de acces
în curtea locuinþei era deschisã, a pãtruns în curtea casei ºi apoi în locuinþa
propriu zisã, iar din hol a sustras o plasã în care se aflau mai multe bunuri.
Prejudiciul produs a fost recuperat în totalitate, iar autorul a fost condus la
sediul Poliþiei oraºului Cugir, fiind cercetat pentru sãvârºirea infracþiunii de
furt calificat, urmând a se stabili întreaga activitate infracþionalã a acestuia.
Pe baza unor date obþinute, au fost identificaþi autorii furtului comis din
blocul nr. 4, de pe str. Gh. Doja, din Cugir, aparþinând Parohiei Române Unite,
faptã comisã în perioada 10.05-17.05.2005, în persoana numiþilor: CERCEA
NICOLAE-COSMIN, de 17 ani, RAT PAUL-ADRIAN, de 17 ani, NOTAR
RADU-CONSTANTIN, de 20 ani, POENAR NICOLAE, de 23 ani ºi VARGA
VASILE, de 27 ani, toþi fãrã ocupaþie. Susnumiþii sunt cercetaþi în stare de
libertate, sub aspectul comiterii infracþiunii de furt calificat, iar prejudiciul
produs a fost recuperat în proporþie de 90 %.
Prin continuarea cercetãrilor au fost identificaþi ºi autorii furtului comis
din incinta depozitului S.C. „IULY-CUGIR” S.R.L., din Cugir, faptã comisã
în noaptea de 16/17.04.2005 ºi rãmasã iniþial cu autor necunoscut, în persoana
numiþilor: NOTAR RADU-CONSTANTIN, de 20 ani, MUNTEAN
SIGISMUND, de 25 ani, VARGA PAUL, de 16 ani, MUNTEAN SORINADRIAN, de 15 ani ºi SABAU CRISTIAN-MIHAI, de 19 ani, toþi fãrã
ocupaþie, urmând a se stabili întreaga activitate a acestora.
În urma unor investigaþii ºi verificãri efectuate de cãtre lucrãtorii Poliþiei
oraºului Cugir, a fost identificat numitul IONITA CONSTANTIN de 27 ani
din Cugir, ca fiind autorul furtului comis în noaptea de 25/26.05.2005 din
chioºcul de ziare aparþinând S.C. RODIPET S.A., unitatea nr. 31, prejudiciul
fiind recuperat în proporþie de 70 %. În cauzã se continuã cercetãrile sub
aspectul sãvârºirii infracþiunii de furt calificat urmând a se stabili întreaga
activitate infracþionalã a acestuia.
În jurul orelor 15,00 a zilei de 08.06.2005 Poliþia oraºului Cugir a fost
sesizatã de cãtre numita M.E.C. din Cugir, str. G. Coºbuc, despre faptul cã
numitul BADARANZA ALIN-DOREL de 17 ani, din municipiul Vulcan, jud.
Hunedoara, domiciliatã fãrã forme legale în Cugir, str. Tineretului, nr. 5, ap.
10, i-a sustras fiicei acesteia, M.E.R., de 5 ani, cerceii de la urechi. În urma
verificãrilor s-a stabilit cã fãptuitorul a abordat-o pe minorã, spunându-i cã i
s-au deschis cerceii de la urechi ºi profitând de naivitatea acestuia i-a sustras.
Prejudiciul produs a fost în valoare de 1.000.000 lei, fiind recuperat în totalitate,
autorul fiind cercetat cu privire la stabilirea întregii activitãþi infracþionale.
În ziua de 10.06.2005, în urma investigaþiilor efectuate de cãtre lucrãtorii
Poliþiei oraºului Cugir, a fost identificat numitul LEOPAC SORIN de 17 ani,
ca fiind autorul furtului comis în noaptea de 05/06.06.2005 în dauna PF
GULIMAN CRISTIAN RADU. Prejudiciul a fost recuperat în totalitate, autorul
fiind cercetat în stare de libertate pentru comiterea infracþiunii de furt calificat,
urmând a se stabili întreaga activitate infracþionalã a acestuia.
Comisar Nicolae OLARU
ªeful Poliþiei Cugir

Cum ne protejãm ºi intervenim în caz de inundaþii
Inundaþiile pot apãrea ca
urmare ca unor fenomene
meteorologice periculoase, cum
ar fi ploile torenþiale de lungã
duratã sau topirea zãpezilor,
precum ºi din cauza distrugerii
sau avarierii unor baraje sau alte
lucrãri hidrotehnice.
În general INUNDAÞIILE
sunt evenimente dezastruase
previzibile. Prin urmare avem
posibilitatea sã luãm din timp
unele mãsuri de prevenire ºi
protecþie.
În cazul în care inundaþia vã
surprinde
acasã
luaþi

urmãtoarele mãsuri de asigurare
a bunurilor dumneavoastrã:
- aduceþi în casã unele
lucruri sau puneþi-le culcate la
pãmânt într-un loc sigur –
mobila de curte , unelte de
grãdinã sau alte obiecte care se
pot muta ºi care pot fi suflate de
vânt sau luate de apã ;
- blocaþi ferestrele astfel
încât sã nu fie sparte de apã sau
obiecte plutitoare;
- evacuaþi animalele ºi
bunurile în locurile stabilite de
Comitetul local pentru situaþii de
urgenþã;

- încuiaþi uºile casei ºi
ferestrele dupã ce închideþi
apa,gazul ºi instalaþiile electrice
În cazul în care protecþia
civilã ordonã evacuarea,
respectaþi urmãtoarele reguli:
- respectaþi ordinea fireascã
de evacuare : copii , bãtrâni ,
bolnavi , femei ºi în primul rând
cei din zonele mai afectate
- întrerupeþi alimentarea cu
: energie electricã,gaz sau apã
- închideþi ferestrele
- scoateþi animalele din
gospodãrie ºi dirijaþi-le cãtre
locuri care oferã protecþie

luaþi
asupra
dumneavoastrã documentele
personale,rezervã minimã de
alimente ºi apã, medicamentele
pentru bolnavii cronici,
îmbrãcãminte mai groasã ,
telefonul celular pentru a
solicita ajutor la telefon 982,
0258-751683
- nu creaþi panicã, fiþi calmi
ºi respectaþi mãsurile stabilite
de organele de protecþie civilã
ec. Mircea ZBUTEA
Inspector protecþie civilã
oraº Cugir,

Parteneriatul pentru
formarea iniþialã a elevilor
Colegiul Tehnic „Ion D. Lãzãrescu” este o instituþie profund ancoratã
în viaþa comunitãþii locale, urmãrind cu perseverenþã satisfacerea nevoilor
de calificare în zonã, continuând tradiþia de principal furnizor al forþei
de muncã pentru agenþii economici interesaþi. Pentru realizarea acestui
obiectiv, cadrele didactice ºi conducerea colegiului se sprijinã pe formele
de parteneriat cu agenþii economici, autoritãþile locale ºi regionale,
organizaþiile neguvernamentale ºi de tineret, Comitetul Reprezentativ al
Pãrinþilor, Inspectoratul ªcolar Judeþean, Agenþia Judeþeanã de Ocupare
a Forþei de Muncã, ca sã amintesc doar câteva dintre cele mai importante.
Pentru calificarea forþei de muncã necesarã agenþilor economici,
Planul de Dezvoltare Instituþionalã a ºcolii, în special Planul de
ªcolarizare, propus spre aprobare Ministerului Educaþiei ºi Cercetãrii, a
fost elaborat cu consultarea partenerilor sociali, uneori la propunerea
acestora, cerându-le avize sau chiar note de fundamentare. Am folosit
chestionare pentru a testa piaþa muncii pe termen scurt ºi mediu. Aceste
acþiuni s-au subordonat Planului Regional de Acþiune pentru Dezvoltarea
Învãþãmântului Profesional ºi Tehnic în perspectiva anului 2010, elaborat
de Agenþia de Dezvoltare Regionalã Centru ºi preluat de Comitetul Local de Dezvoltare a Învãþãmântului Profesional ºi Tehnic, în care se
prezintã ca o prioritate dezvoltarea de parteneriate eficiente pentru o
formare profesionalã de calitate în Învãþãmântul Profesional ºi Tehnic.
Urmãrind cu consecvenþã acest plan, Colegiul Tehnic „Ion D.
Lãzãrescu” a încheiat acorduri de parteneriat cu 11 societãþi comerciale
cu activitate productivã, în care, elevii noºtri îºi pot desfãºura activitatea
de instruire practicã. ªcoala îºi manifestã astfel deschiderea pentru a
rãspunde nevoilor comunitãþii, iar agenþii economici, interesul pentru
calificarea resurselor umane de care au nevoie. Continuãm, astfel,
pregãtirea în domeniile tradiþionale, cum ar fi mecanic sau electrotehnic,
dar ºi în domenii noi, dintre care mecatronica, proiectarea asistatã de
calculator, tehnici de calcul, prelucrarea lemnului, textile-pielãrie sau
servicii. Odatã cu diversificarea ofertei de ºcolarizare, sperãm ca
absolvenþii noºtri sã-ºi gãseascã mai uºor un loc de muncã, încercând sã
diminuãm astfel rata ºomajului, sau evitând calificãrile pentru care existã
un excedent de forþã de muncã.
Mulþumim tuturor colaboratorilor noºtri ºi sperãm ca activitatea în
parteneriat sã continue ºi pe viitor, în folosul tuturor.
Prof. Emil STAN
directorul Colegiului „Ion D. Lãzãrescu” Cugir

Sfatul Specialistului:
Mana Cartofului
Condiþiile climatice din acest an au favorizat cultura cartofului astfel
cã în prezent parcelele cultivate cu cartof aratã bine. Dar în acelaºi timp
umezeala ridicatã din acest an este favorabilã apariþiei uneia dintre cele
mai periculoase boli la cartofi: MANA CARTOFULUI. Prin urmare, ca
sã putem sã þinem sub control aceastã boalã, este important sã o
recunoaºtem imediat ce apare. Mana cartofului este originarã din America
de Sud. A fost introdusã în Europa în prima jumatate a secolului al
XIX-lea, fiind semnalatã mai întâi în Germania, de unde s-a rãspândit în
þãrile învecinate. În þara noastrã, mana cartofului este pãgubitoare în
toate regiunile, mai ales în anii cu multe precipitaþii, aºa cum este acest
an.
Simptome: Mana se manifestã pe organele aeriene ºi pe tuberculi.
Primele simptome se observã pe frunze, de obicei înainte de înflorit. Pe
frunzele atacate apar pete gãlbui (undelemnii), la început mici, cu un
contur difuz ºi mai numeroase la marginea foliolelor. Petele se mãresc
treptat, devin brune, neregulate ºi difuze. Pe partea inferioarã a frunzei,
la periferia petelor, se observã un puf foarte fin, albicios, format din
organele de înmulþire a ciupercii. Pe vreme relativ uscatã, puful este
foarte puþin distinct, sau nu se mai formeazã, iar petele nu mai cresc. În
condiþii de umezealã ridicatã petele se mãresc, putând ocupa întreaga
suprafaþã a foliolelor, care se brunificã, se usucã ºi se înnegresc. Pe tulpini,
pe peþiolurile frunzelor ºi pe pedunculi, apar pete alungite, brunnegricioase, de mãrimi variabile. În cazul cã petele cuprind tulpina de
jur-împrejur, aceasta se usucã în întregime, de la nivelul petei ºi pânã la
vârful ei, împreunã cu toate frunzele.
Pe tuberculii atacaþi, mana se manifestã sub forma unor pete brune,
brun-cenuºii sau albãstrui, în dreptul cãrora coaja tuberculului este uºor
cufundatã.
Combatere: Pentru prevenirea ºi combaterea manei cartofului sunt
necesare mai multe categorii de mãsuri, dar astãzi discutãm doar de cele
chimice. Se pot face tratamente cu unul din produsele:
BRAVO 500SC
- 0,2%
RIDOMIL GOLD MZ 68WG -0,25 %
CURZATE MANOX
- 0,25%
Aceste tratamente pot fi asociate cu tratamentul împotriva gândacului
de Colorado ºi totodatã se poate adãuga un îngrãºãmânt foliar.
Gheorghe SPÃTÃCEAN
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