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Cugirenii sunt chemaţi să semneze Petiția privin conectivitatea Cugirului la autostradă
În ciuda tuturor demersurilor pe care administraţia locală cugireană le-a făcut şi în pofida tuturor promisiunilor date de miniștrii care s-au perindat în ultimii
ani pe la conducerea Ministerului Transporturilor, conexiunea Cugirului la autostradă rămâne o problemă nesoluţionată. Încă din anul 2012, de când au început
primele lucrări de terasament, administraţia locală a cerut sprijin Consiliului Judeţean, Prefecturii Alba, Ministerului Transportului şi Infrastructurii pentru
crearea unei căi de acces în apropierea intersecţiei dintre DJ 704 şi DN 7. Au fost trimise memorii către toţii miniştrii: Anca Boagiu, Ovidiu Silaghi, Ramona
Mănescu, Dan Şova, Ioan Rus, Iulian Matache în care s-au adus argumente cu privire la necesitatea amenajării unui nod rutier. Ultimul demers a fost făcut recent
de către administraţia din Cugir şi Consiliului Judeţean Alba prin care am cerut Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România (CNADNR)
să acorde asistenţă tehnică şi proiectare pentru întocmirea documentaţiei tehnico-economice pentru proiectul „Asigurarea conectivităţii oraşului Cugir la reţeaua
TEN-T prin construirea nodului rutier în zona de legătură a drumului judeţean DJ 704 cu DN 7″. Răspunsul dat de CNADR demonstrează aceeaşi iresponsabilitate
de care s-au făcut vinovaţi şi cei care au lăsat Cugirul fără un nod rutier. Printr-un comunicat, directorul general al CNADNR, Narcis Neaga ne-a explicat că o
asemenea investiție nu se justifică, în condițiile în care “sunt deja realizate 2 noduri rutiere unul la Sebeş ce se afla la 16,3 km de intersecţia DJ 704 cu DN7 şi un
altul în zona Dl 705 la numai 7.1 km de intersecţia DJ 704 cu DN7”.
Dacă accesul Cugirului la autostradă nu se justifică, am dori ca cei şase miniştri şi conducerea CNADR să justifice de ce Sebeşul, un oraş cu o populaţie similară, beneficiază nu de o ieşire, ci de trei noduri rutiere.
Am vrea să aflăm şi cât de justificate sunt nodurilor rutiere de la Cunţa şi Sălişte, aflate la o distanţă de 29 km distanţă. Iar dacă CNADR este incapabil să găsească motive pentru conectarea Cugirului, am dori să ne
dea măcar o singură explicaţie logică pentru ieşirea dintre Cugir şi Orăştie. În loc să creeze doi poli economici, poziţionarea nodului rutier între cele două localităţi aduce dezavantaje amândoura, întrucât în zonă
nu există infrastructura necesară pentru o dezvoltare economică (reţele de apă şi canal).
Nu putem sta cu mâinii în sân şi să aşteptăm ca cineva să înţeleagă că o asemenea investiţie este necesară. Experienţa ne determină să credem că este nevoie de acţiuni ferme şi imediate, altfel vom fi ignoraţi
aşa cum am fost atunci când nodul rutier a dispărut din proiectul iniţial, sau aşa cum suntem acum, când directorul general al CNADNR, Narcis Neaga ne spune că investiţia “nu se justifică”. Tot experienţa ne
demonstrează că voinţa generală a cetăţenilor nu poate fi ignorată. Prin solidaritatea locală a cugirenilor, în urmă cu aproximativ cinci ani, a fost blocată intenţia de închidere a spitalului. Atunci am strâns 5000 de
semnături ce nu au putut fi ignorate. Vom face şi de data aceasta la fel: strângem semnături pentru susţinerea conectivităţii Cugirului la A1, Orăştie- Sibiu, pe care le vom înainta preşedintelui României, Klaus Iohannis, împreună co petiţie prin care îi cerem sprijin în acest sens, oferindu-i justificările pentru care Cugirul ar trebui să aibă acces la autostradă. Am specificat în petiţie faptul că oraşul Cugir reprezintă unul dintre cei
mai importanţi producători din industria de apărare din România. Aici funcţionează două întreprinderi de armament şi muniţie - Uzina Mecanică Cugir şi Fabrica de Arme- cuprinse în planul naţional de mobilizare.
Tot în oraşul Cugir se găseşte unul din marii investitori străini, societatea germană Daimler care intenţionează să extindă activitatea Star Transmission pe teritoriul oraşului nostru. Sunt considerente economice şi de
securitate care justifică cheltuirea unei sume modeste pentru crearea unei căi de acces în apropierea intersecţiei dintre DJ 704 şi DN 7.
Adrian TEBAN, Primarul orașului Cugir

Punctul de lucru SMURD a fost inaugurat la
Cugir, cu demonstraţii de intervenţie
În data de 10 septembrie, în parcarea din faţa
hotelului Dragana, autospecialele SVSU Cugir, o
autospecială complexă de intervenție de stingere,
descarcerare și asistență de urgenţă SMURD TIM
(Terapie Intensivă Mobilă) și mai multe ambulanțe
SMURD de Tip B2 au intervenit în cazul unui accident rutier urmat de un incendiu, cu trei victime
imobilizate în autovehiculul avariat. Din fericire,
a fost vorba de un exerciţiu demonstrativ organizat
cu ocazia inaugurării punctului de lucru SMURD
Cugir. Exerciţiul a fost organizat de către pompierii din cadrul SVSU Cugir împreună cu colegii
lor de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă
“Unirea”al județului Alba și paramedicii SMURD.
În prezenţa oficialităţilor locale şi judeţene şi sub
privirile numeroşilor cetăţeni, echipele au intervenit
cu promptitudine şi profesionalism, chiar dacă a fost
vorba doar de o simulare.
Evenimentul dedicat inaugurării punctului de
lucru SMURD Cugir a debutat cu un ceremonial
militar la care au participat ofițeri și subofițeri, pompieri militari din cadrul ISU Alba, alături de medici,
asistenți medicali și paramedici din cadrul SMURD
Alba. După prezentarea onorului, au luat cuvântul
inspectorul-șef al ISU Alba, Dorel Sofica, prefectul
județului Alba, Gheorghe Feneșer, președintele
Consiliului Județean Alba, Ion Dumitrel și primarul
orașului Cugir, Adrian Teban. „Am vorbit cu Raed
Arafat acum 5 ani pentru înfințarea unui punct de lucru SMURD la Cugir și iată că astăzi am reușit. Ne
va ajuta foarte mult la cazurile de urgenţă medicală de
pe raza orașului Cugir, prin acordarea primului ajutor
medical de urgenţă şi transportarea pacienţilor la spital; va asigura intervenția la cazurile în care una sau
mai multe persoane se află într-o situație cu risc vital din cauza unei îmbolnăviri sau a unei accidentări;
va asigura sprijin la cazurile care necesită acordarea
primului ajutor.Vă urez succes în noua activitate”, a
declarat primarul Orașului Cugir, Adrian Teban.
Gheorge Feneșer, prefectul județului Alba, a precizat că au fost înfințate puncte de prim ajutor în Alba
Iulia, Câmpeni, Sebeș, iar începând de joi, a venit
rândul Cugirului. „Avem convingerea că existența
acestei unități ISU – SMURD la Cugir va fi necesară
în primul rând pentru locuitorii orașului Cugir,
prin reducerea timpului de intervenție și a pierdilor
omenești”, a precizat Feneșer.
De Serviciului de Urgență SMURD vor beneficia

atât locuitorii Cugirului, cât şi ai localităţilor arondate.
Punctul de lucru este dotat cu o ambulanță SMURD de
intervenție tip B2 şi funcţionează cu un personal format din 12 persoane, care lucrează în trei schimburi. Un
echipaj cuprinde trei persoane – un şofer şi doi paramedici. Aceştia au absolvit cursul de paramedici în centrele
de pregătire regionale SMURD.
Spațiile punctului de lucru de la Cugir sunt puse la
dispoziție de către Primăria Cugir în cadrul imobilului
situat pe strada Victoriei nr.9, camerele 9 şi 10 în incinta
Poliției Locale Cugir. Primăria va asigura totodată locul
de parcare dotat cu o priză de alimentare continuă pentru ambulanța SMURD Tip B2 și mobilierul din incinta
spațiului SMURD, precum şi cofinanțarea cheltuielilor cu
utilităţile.
La inaugurarea SMURD Cugir au mai participat
chestorul principal de poliție Ioan Nicolae Căbulea, șeful
Unităţii de Primiri Urgenţe din cadrul Spitalului Județean
de Urgență Alba, medic-șef Aurel Crișan, inspector șef
al Inspectoratului de Jandarmi Alba, colonel Felician
Itu, inspector-șef ISU Alba, colonel Dorel Sofica, prim
adjunct al inspectorului-șef ISU ALBA, colonel Cornel
Oprișa, adjunctul șefului ISU Alba pe probleme de prevenirea și stingerea incendiilor și protecție civilă, locotenent-colonel Felix Pintea, comandant-adjunct al Poliției
Cugir, Călin Ioaneș, viceprimarul orașului Cugir, Horia
Rotche, directorul Casei de Cultură, Rodica Florea, precum şi consilieri locali.
Înfinţarea unui punct de lucru SMURD, la nivelul
oraşului Cugir s-a făcut în baza unui protocol de colaborare încheiat între oraşul Cugir şi Inspectoratul pentru
Situaţii de Urgenţă ”Unirea” al județului Alba. Este important să precizăm că echipa de urgenţă SMURD poate
fi apelată prin serviciul de urgenţă 112.
Luminița BIRĂESC

Demersuri pentru punerea în valoare a cetăţii dacice
Administraţia locală a organizat o dezbatere referitoare la potenţialului istoric al Cetăţii
dacice de la Cugir, la care au participat oameni de cultură, profesori de istorie și oameni
interesaţi de obiectiv. Evenimentul a avut loc în prima zi a festivalului “Toamna cugireană”,
considerat a fi cel mai potrivit prilej pentru a aduce în actualitate istoria veche a acestor
aşezări. Având ca titlu ”În umbra cetății: Reconstrucția habitatului rural în Dacia Preromană”,
dezbaterea a urmărit să identifice posibilităţile punerii în valoare a cetăţii dacice de pe dealul
de la Cugir.
Cercetările făcute au dus la descoperirea unor locuinţe dacice, gropi de provizii, ceramică,
monede şi nu în ultimul rând a unui mormânt princiar, devenit celebru în întreaga lume
arheologică, întrucât a adus lămuriri importante privind tehnica incinerării la daci. Ţinând
cont că săpăturile au avut loc doar pe o porţiune a cetăţii, există convingerea că potenţialul
arheologic este mult mai mare. Specialiştii prezenţi la dezbatere au subliniat complexitatea
demersului pe care adminitsraţia locală şi l-a propus și considerabilele resurse financiare şi
umane care trebuie angrenate pentru a putea valorifica istoria acestor locuri.
O perspectivă avizată şi documentată a oferit-o Lectorul univ. Dr. Cristian Ioan Popa de
la Universitatea “1 Decembrie 1918” Alba-Iulia, autorul a doua monografii despre Cugir. Pe
lângă informaţiile istorice furnizate, domnia sa a oferit şi câteva soluţii tehnice, menţionând
nevoia implicării comunităţii în acest demers. Au susţinut alocuţiuni şi : arheolog
Angelica Bălos -consilier DJC Hunedoara, Dr. Dan Matei -Muzeul de Istorie Turda, Dr.
Mihai Căstăian -Muzeul Civilizației dacice și romane Deva, Secția de Etnografie și artă
populară Orăștie, Drd. Cătălin Borangic -Muzeul Național al Unirii Alba-Iulia.
Specialiştii prezenţi au conturat două opinii cu privire la exploatarea istorică şi turistică
a cetăţii dacice. Prima variantă se referă la continuarea săpăturilor, decopertarea cetăţii până
la poale unde e posibil să fi fost satul şi cimitirul, care, odată descoperite, ar putea fi salvate
şi protejate prin implicarea unor arhitecţi care să le pună în valoare pentru a fi vizitate. Costurile unui astfel de demers sunt considerabile, iar perioada necesară este cuprinsă între 10
şi 20 de ani. A doua variantă o reprezintă reconstituirea unor elemente de arhitectură, cum
ar fi o locuinţă dacică sau o vilă rustică, ce pot fi operaţionalizate ca şi când ar fi locuite. Valorificarea turistică poate fi atinsă, însă rămâne nedescoperit potenţialul arheologic, istoric.
Nefiind conturată o părere unanimă, discuţiile vor continua pe toate nivelele, o dezbatere similară urmând să aibă loc şi anul viitor când Cugirul va organiza Festivalul Cetăţilor
Dacice.
Întâlnirea de anul acesta a fost şi un bun prilej de aducere aminte a primelor demersuri
şi a primelor săpături arheologice care au fost posibile ca urmare a implicării unor nume
importante ale arheologiei românești: Ioan Andrițoiu, Florin Medeleţ, Ioan Horațiu Crișan,
Puiu Moga, care împreună cu un grup de tineri entuziaşti, cum ar fi profesorii Nicolae Băcilă,
Simion Schiau, Gheorghe Nedea au reuşit să descopere ceea ce cunoaştem astăzi.
Viceprimar,
Prof. Horia ROTCHE
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Cadrul legal privind acordarea unei zile libere pe an pentru îngrijirea sanatații copilului
Urmare a faptului că în România problemele de sănătate în
cazul copiilor sunt numeroase (potrivit datelor EUROSTAT din
2012 și a datelor UNICEF - Manifestul pentru copii, 10 angajamente pentru copii din România, lansat din 2012) prin Legea
nr.91/2014 s-a instituit cadrul legal pentru acordarea unei zile
lucrătoare libere pe an pentru îngrijirea sănătăţii copilului.
Potrivit acestui act normativ, ziua lucrătoare liberă pentru
îngrijirea sănătăţii copilului, se acordă în scopul de a asigura
posibilitatea părinţilor sau reprezentanţilor legali ai copilului de
a verifica anual starea de sănătate a acestuia.
Titularii dreptului la liber sunt părinţii, respectiv reprezentanţii legali ai copilului, asiguraţi în cadrul sistemului asigurărilor sociale de stat.
Deci de aceasta facilitate vor beneficia doar parintii asigurati in
sistemul asigurarilor sociale de stat. Aceste persoane au dreptul
la liber, în anumite condiții care vor fi enumerate mai jos, fără
obligaţia angajatorului de a plăti drepturile salariale aferente. Sunt
consideraţi copii minori aflaţi în îngrijirea şi întreţinerea părinţilor
sau a reprezentanţilor legali cei cu vârste cuprinse între 0 - 18 ani.
Pentru familiile sau persoanele cu 2 copii se acordă tot o zi
lucrătoare liberă pe an, pentru îngrijirea sănătăţii copiilor, ca şi
în cazul unui singur copil. Pentru familiile sau persoanele cu 3
sau mai mulţi copii se acordă două zile lucrătoare libere pe an,
consecutive sau separate, după cum decide angajatorul. În cazul în
care niciunul dintre părinţi, respectiv dintre reprezentanţii legali
ai copilului nu va solicita ziua lucrătoare liberă, aceasta nu se va
reporta în anul viitor calendaristic.
Ulterior prin HG nr.576/2015 s-au aprobat Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 91/2014. Conform
prevederilor acestei hotărâri, pentru a beneficia de ziua lucrătoare
liberă pentru îngrijirea sănătăţii copilului, părintele sau reprezentantul legal al copilului depune cererea la angajator cu cel puţin
15 zile lucrătoare înainte de vizita la medic. La cerere se va ataşa
o copie a documentului din care să rezulte calitatea de părinte,
respectiv de reprezentant legal al copilului, după caz, precum şi o

declaraţie pe propria răspundere că în anul respectiv celălalt
părinte sau reprezentant legal nu a solicitat ziua lucrătoare
liberă şi nici nu o va solicita.Vizita la medic poate fi efectuată
în sistemul public de sănătate sau în sistemul privat. După
efectuarea controlului medical, părintele sau reprezentantul
legal al copilului are obligaţia de a prezenta medicului de
familie al copilului documentele ce conţin rezultatul controlului medical. Pe baza documentelor prezentate de părinte
sau, după caz, de reprezentantul legal al copilului, medicul de
familie al copilului eliberează o adeverinţă, din care rezultă
efectuarea controlului medical. În situaţia în care ziua liberă a
fost acordată în cursul anului şcolar, iar copilul frecventează
o formă de învăţământ preuniversitar, medicul de familie va
elibera şi o scutire medicală pentru copil.
Ziua lucrătoare liberă acordată va fi justificată prin depunerea la angajator a adeverinţei eliberată de către medicul de
familie fără perceperea de taxe, în termen de 5 zile lucrătoare
de la data eliberării acesteia. Angajatorii vor fi obligati sa
acorde ziua liberă pentru ingrijirea sanatatii copilului. In caz
contrar, ei vor risca amenzi cuprinse intre 500 si 1500 lei.
Aceste acte normative au drept scop completarea cadrului
legislativ aflat în vigoare astfel încât să se creeze parinților
condițiile necesare pentru protejarea sănătății copiilor lor și
prevenirea îmbolnăvirii acestora. Sănătatea copiilor este o
prioritate pentru orice societate, iar măsurile necesare pentru
adoptarea și implementarea acestui obiectiv trebuie tratate
cu atenție. În privința angajatorilor, impactul direct pe care
această măsură îl va avea se referă la reducerea numărului de
zile de concediu medical luat de părinți pentru îngrijirea copiilor bolnavi, cu efecte benefice asupra productivității muncii
și a cheltuielilor cu concediile medicale.
Jr. Otilia BĂLUȚIU,
Secretar al orașului Cugir

De 14 ani Star Transmission, filiala Daimler, scrie o poveste de succes. Cei
peste 1500 de angajați trăiesc această poveste zi de zi!
Istoria companiei Star Transmission a început acum 14 ani, odată cu
înființarea unui Joint-Venture între Daimler AG și Uzina Mecanică Cugir. Daimler AG detinea 58% din actiuni iar UMC 42%. Datorită Knowhow-ului ambilor parteneri și a avantajelor locale, compania a crescut și
a ajuns să ocupe un loc important în rândul furnizorilor de componente
pentru industria de automobile. Odată cu trecerea timpului, Daimler a devenit acționar unic al companiei iar în anul 2011 s-a deschis o unitate de
producție suplimentară în orașul Sebeș.
Istoria uneia dintre cele mai puternice companii din județul Alba a
fost scrisă cu ajutorul investițiilor din Germania, iar motivele principale
pentru care s-a decis o investiție de amploare aici sunt apropierea de
granița de vest a României, colaborarea bună cu autoritățile locale, dar și
infrastructura ce este într-o continuă dezvoltare, Sebeșul fiind atât un nod
rutier, cât și unul feroviar important, iar aceste două beneficii avantajează
exportul și importul.
Investiții importante
Societatea are în prezent două locații: Cugir și Sebeș. În timp ce la
Cugir se produc componente pentru motoare, cutii de viteză, întinzătoare
de lanț și pinioare, tot aici fiind și un centru de proiectare dispozitive și
prototipuri, locația din Sebeș este una relativ nouă.
La Sebeș se montează cutii de viteză cu cinci trepte, pentru microbuzele Mercedes Benz. La începutul anului trecut a fost demarată montarea
de cutii de viteză cu dublu ambreiaj pentru modele A şi B Klasse. Începând
cu anul viitor se vor monta aici și cutii de viteză de ultimă generaţie,
proiect ce necesită o investiție de 300 de milioane de euro și presupune
aproximativ 500 de locuri de muncă nou create. În plus, pentru montarea
cutiilor de viteze cu dublul ambreiaj 7G-DCT, proiect ce a fost lansat la
începutul anului trecut, s-au investit 40 de milioane de euro. “Cred că este
foarte important de menționat faptul că există personal calificat pe piața
muncii în regiune, iar acest lucru se datorează universităților din Alba
Iulia și, în același timp, existenței unei școli germane în Sebeș, ceea ce
a condus la foarte mulți vorbitori de limbile germană și engleză. În plus,
mulți candidați au pregătirea tehnică pe care o căutăm. Toate aceste motive fac ca investițiile să continue în această regiune”, ne-a declarat Bernd
Krottmayer, directorul general Star Transmission S.R.L.. Conducerea
companiei ne-a explicat faptul că la baza deciziei extinderii companiei
în Sebeș au stat pe de o parte criterii cantitative, iar de cealaltă parte cele
calitative. Disponibilitatea și condițiile solului, precum și infrastructura și
disponibilitatea resurselor și profilul furnizorilor au fost motivele care au
cântărit greu atunci când s-a luat această decizie.
Cu ajutorul investițiilor susținute, dar și a unui plan de business bine
pus la punct, compania a devenit unul dintre furnizorii de top de componente Powertrain al companiei Daimler. “Nu consider că există o rețetă
strictă pentru succesul unei companii, fiecare trebuie să-și stabilească
strategiile și țelurile. Compania noastră are drept baza succesului investiția
în oameni. Dacă angajații noștri sunt motivați, au parte de aprecieri și un
climat propice, atunci producția funcționează normal. Credem în < STC is
more than work>, suntem ca o familie”, a adăugat Bernd Krottmayer.
Planuri pentru 2015
Anul curent este considerat unul cu multe provocări pentru companie,
mai ales că se dorește o dezvoltare a activității în ambele locații.
Oficialii Star Transmission sunt însă de părere că implicarea, pasiunea, ambiția și seriozitatea sunt ingredintele care nu pot conduce decât la
succes. “Avem în plan construirea noilor hale, stabilizarea proiectelor noi
și a producției și livrarea utilajelor pentru proiectul 9G-Tronic, dar și pu-

nerea lor în funcțiune până la primul test de producție care va avea loc
la sfârșitul anului. De asemenea, ne-am propus să recrutăm personal
nou, să implementăm procese, sisteme și metode de lucru Daimler,
îmbunătățind astfel procesele de lucru actuale”, ne-a declarat Bernd
Krottmayer, directorul general Star Transmission.
Angajații: viitorul companiei. Fluctuația angajaților în cadrul
companiei Star Transmission este de doar 6% pe an, în condițiile în
care procentul implică și persoanele care suspendă contractul pentru
creșterea copilului până la doi ani, precum și persoanele care ies la
pensie. Cei mai mulți dintre cei care aleg să plece din companie sunt
persoane care vor să-și mute domiciliul în străinătate.
Fluctuația angajaților în cadrul companiei Star Transmission este
de doar 6% pe an
Procentul mic al fluctuației este datorat unui pachet atractiv,
care cuprinde nu doar salarizare la standarde corecte, ci și condiții de
muncă bune și posibilitatea de dezvoltare personală, programe medicale, masă caldă sau transport asigurat. “Multe societăți spun că oferă
angajaților dezvoltare profesională, planuri de carieră și posibilități
de promovare. De multe ori însă toate acestea rămân doar la un nivel
declarativ. La noi nu se întâmplă acest lucru, dezvoltarea este una
exponențială, angajăm foarte multe persoane noi, avem programe de
formare de competențe în multe direcții, domenii noi pentru companie, dar chiar și pentru piața forței de muncă din țara noastră. Apar
poziții de conducere într-un mod natural, iar angajații performanți și
talentați au șanse reale de a le ocupa. În cifre, în ultimii doi ani s-au
creat 27 poziții noi de conducere, iar 24 au fost ocupate de către persoanele talentate din rândul angajaților existenți”, ne-a declarat Oana
Tatiana, director de HR Star Transmission.
Cei care doresc să se angajeze în cadrul Star Transmission
trebuie să demonstreze cunoștințele teoretice solide, dar și experiență.
În plus, este nevoie de candidați capabili, entuziaști, cu atitudine
proactivă, integri și responsabili, spun oficialii companiei. “Toate
pozițiile deschise sunt publicate în primul rând pe site-ul companiei.
Urmând calea: www.stcu.ro - carieră - posturi disponibile, doritorii
găsesc informațiile necesare despre posturile disponibile, cerințele
necesare, responsabilitățile ocupantului postului. Un mail către
adresa recrutare@daimler.com le facilitează posibilitatea de a aplica
online, iar în acest fel aplicația ajunge direct și rapid în baza de date a
echipei de la Resurse Umane”, explică directorul de HR.
Anul trecut a fost unul foarte bun pentru Star Transmission, de
altfel rezultatele au fost pe măsura celor înregistrate de grupul Daimler. Valoarea vânzărilor a crescut de la 37 milioane euro, la 57 milioane euro, marcând astfel o creștere de 59%, iar profitul pentru anul
2014 a fost de 3,2 milioane euro.
În ceea ce privește numărul salariaților, acesta a crescut de la
1167, la aproape 1.500. “Volumul total al investițiilor s-a ridicat la
69 milioane de euro, această sumă reprezentând un indiciu clar al
dezvoltării activității în firma Star Transmission”, ne-a declarat
Bernd Krottmayer, directorul general Star Transmission.
Star Transmission şi-a făcut loc printre marii exportatori
Compania Star Transmission, a intrat anul trecut în top 100 cei
mai mari exportatori direct pe locul 32, potrivit datelor de la Institutul
Naţional de Statistică.
Școala profesională duală
Din septembrie 2013, odată cu inaugurarea Școlii Duale din
Alba-Iulia, STC instruiește dupa modelul statului german BadenWürttemberg, alături de alte 4 companii din județ, tineri în profesii
tehnice, cum ar fi electro-mecanică sau turnător modelier.
Fiind o noutate şi în acelaşi timp o provocare pentru învăţământul
profesional din Alba, Şcoala Profesională Germană oferă următoarele
avantaje: îi pregăteşte pe tineri pentru piaţa muncii, le asigură un proces de instruire de calitate, le dă posibilitatea de a învăţa în spaţii
renovate, cu ateliere dotate cu echipamente moderne, dar şi oportunitatea de a se angaja la finalul cursurilor. Nu în ultimul rând, bursele
de studiu la care au acces constituie o motivaţie în plus pentru elevi pentru a respecta condiţia de a nu lipsi de la ore. În final, tinerii
beneficiază de o tranziţie mai eficientă spre activitatea de producţie,
prin practica la agenţii economici implicați în acest proiect.
În prezent 93 de elevi din Alba Iulia și zonele limitrofe
frecventează cursurile acestei forme de învăţământ.
Anamaria DAHINTEN
Specialist comunicare și relații cu presa

DE LA O LUNÃ...LA ALTA...
Anunț important

Primăria Cugir anunţă pe toţi cetăţenii oraşului şi ai localităţilor
componente că miercuri, în data de 30.09.2015, este ultimul termen
de plată pentru impozitele aferente semestrului II, datorate bugetului local de către contribuabilii persoane fizice şi juridice. După
această dată se vor percepe majorări de întârziere de 2% pentru
fiecare lună si fracţiune de lună din sumele datorate.
Programul de încasări până la această dată este: Luni-Joi de la
800- 1130 şi de la 1200- 1600, Vineri de la 800- 1100

Conferinţa naţională multidisciplinară
“Profesorul Ion.D.Lăzărescu”

Orașul Cugir a găzduit în data de 11 septembrie, a III-a ediție a
Conferinţei naţionale multidisciplinare „Profesorul Ion.D.Lăzărescu
– Fondatorul școlii românești de teoria așchierii”. Evenimentul a cupris comunicări știintifice, acordare de diplome și plachete omagiale,
reprezentând un prilej de întâlnire a specialiştilor ingineri, profesorilor
români de pretutindeni, ca un omagiu pentru cel care a fost profesorul Ion
D. Lăzărescu. Evenimentul a reunit personalităţi din lumea academică
şi universitară românească, din domeniul ingineriei, oameni de afaceri,
personalități politice locale și județene.
În cadrul conferinţei ce a avut loc în sălile Colegiului Tehnic „I.D.
Lăzărescu” Cugir au fost prezentate un număr de 60 de lucrări împărțite
pe patru secțiuni. Totodată au fost organizate vizite de documentare la
Expoziția organizată de către Fabrica de Arme Cugir şi la la Expoziția
Muzeală Cugir.
Pregătirile pentru conferință au început încă din luna iulie prin grija
unui comtitet de organizare alcătuit din dr. ing. Mihai Sudrijan – preşedinte
AGIR, sucursala Alba, dr. ing. Emil Muntean – vicepreşedinte AGIR, col.
dr. ing. Călin Curea şi dr. Ing. Alexandru Micaciu – directorul Colegiului
Tehnic „I.D.Lăzărescu” Cugir. Consiliul Județean Alba a aprobat în ședința
de Consiliu Local din august încheierea unui acord de asociere între judeţul
Alba, prin Consiliul Judeţean Alba şi Asociaţia Parcurilor Industriale,
Tehnologice, Ştiinţifice şi a Incubatoarelor de Afaceri din România pentru
organizarea acestui eveniment.

Continuă modernizarea stadionului

Acum sapte ani, administraţia cugireană a preluat de la fabrică stadionul vechi, în ideea de a readuce la viaţă sportul cugirean. Au fost făcute
investiţii în tribună, vestiare, instalaţii electrice şi termice, dar şi în terenul
de fotbal şi în terenuri de tenis. Singurele care ne reamintesc de cei 22 de
ani în care stadionul a zăcut în paragină sunt porţile de acces şi gardul ce
împrejmuieşte stadionul. Însă nu pentru mult timp, întrucât baza sportivă
intră din nou în proces de modernizare.
Lucrările au început la mijlocul lunii august şi se vor finaliza în termen
de 12 luni. Conform studiului de fezabilitate se va construi o copertină care
să protejeze tribuna stadionului, reabilitată de curând. Pe pilonii copertinei, la nivelul I al clădirii se vor creea spaţii administrative pentru personalul CSO Cugir. Proiectul prevede şi înlocuirea construcţiei degradate
care împrejmuieşte baza sportivă cu un gard transparent, amenajarea unor
spaţii de parcare, precum şi crearea a două noi terenuri de tenis. Primarul
Adrian Teban a declarat că “aceste investiţii fac parte dintr-un proiect amplu pe care ni l-am propus în anul 2011, acela de a realiza o bază sportivă
funcţională în care tinerii să facă sport, să înveţe ce înseamnă competiţia,
performanţa şi dorinţa de a învinge. Faptul că avem un campion european
la tenis şi cel puţin încă doi copii cu potenţial, că avem echipă de fotbal
în liga a III-a şi echipe pentru toate grupele de copii, că avem campioni
nationali și mondiali şi rezultate mulţumitore pe fiecare ramură sportivă,
demonstrează că doar investind şi creând condiţii poţi avea rezultate.”
Lucrările de modernizare a bazei sportive au o valoare de aproximativ
3.740.000 lei, fara TVA.

Poliția locală vă informează:
În cadrul misiunilor de patrulare, poliţiştii locali acţionează constant
pentru identificarea și sancționarea persoanelor care nu respectă normele
de curăţenie, depozitând pe domeniul public deşeurile rezultate din efectuarea diferitelor activităţi domestice. Totodată sunt vizate și persoanele care
desfășoară acțiuni de căutare/răscolire și colectare a deșeurilor menajere din
containerele amplasate în zonele special amenajate pe domeniul public.
În acest sens, de la începutul anului, cu ocazia verificărilor efectuate în teren,
poliţiştii locali au sancţionat mai multe persoane care au fost depistate în
timp ce depozitau/abandonau materiale și obiecte menajere pe domeniul public situat în jurul blocurilor, terenuri virane, străzi, ori în apropierea punctelor gospodăreşti. Persoanele în cauză au primit amenzi contravenţionale în
valoare de 1.000 lei, conform H.C.L. nr. 79/2011, pentru nerespectarea prevederilor din Regulamentul de ordine publică și gospodărire a orașului Cugir.
De asemenea, concomitent cu aceste activităţi, poliţiştii locali au
desfășurat mai multe acțiuni pentru surprinderea persoanelor care caută/
răscolesc în recipienții de colectare selectivă a deșeurilor refolosibile
amplasați pe domeniul public, fiind sancționate contravențional un număr de
24 de persoane, valoarea amenzilor fiind de 7.000 lei. Totodată au fost surprinse mai multe persoane care desfășurau acțiuni de colectare a deșeurilor
menajere (PET-uri) din recipientele/containerele amplasate în locuri special
amenajate pe domeniul public, fără acordul Primăriei Orașului Cugir, valoarea amenzilor date fiind de 800 lei, luându-se totodată și măsuri complementare de confiscare a acestora.
Cu această ocazie li se reamintește cetățenilor să nu abandoneze resturi
vegetale, deșeuri și ambalaje lăngă recipienții amplasați pe platformele de
precolectare a deșeurilor menajere de pe domeniul public, pe spațiile verzi,
căile de comunicație, în locuri publice sau pe orice terenuri virane de lângă
căile de comunicație, sau lângă clădiri, împrejmuiri aparținând domeniului
public sau privat al orașului sau aflate în proprietate privată; ridicarea reziduurilor de orice fel se poate face pe bază de comandă la unitățile specializate,
achitând contravaloarea acestor servicii. Deşeurile trebuie puse doar în containere speciale pentru a se evita afectarea imaginii oraşului, ambientul şi
mediul înconjurător.
În această perioadă, polițiștii locali efectuează controale pentru a verifica
dacă cetățenii ţin cont de regulile mai sus menționate. Nerespectarea acestora
constituie contravenție și se sancționează cu amendă, după cum urmează: de
la: 200-500 lei - pentru persoane fizice / 500 - 1000 lei - pentru persoane
juridice.
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Număr ridicat de incendii la Cugir. SVSU recomandă
atenţie şi responsabilitate

Pe parcursul lunilor iulie si august Serviciul Voluntar pentru
Situatii de Urgenta Cugir s-a confruntat cu un număr ridicat de incendii soldate cu pagube materiale importante şi chiar cu victime.
Încă de la începutul lunii iulie, SVSU Cugir a fost intr-o contiună
alertă, pompierii cugireni intervenind la stingerea a 14 incendii.
Majoritatea acestora au fost provocate de neglijenţa oamenilor,
manifestată fie din nepăsare, fie din necunoaştere.
Din nefericire, această neglijenţă se poate transforma uneori în
catastrofă, aducând oamenilor necazuri şi suferinţe. Este cazul familiei de pe str. Liliacului care şi-a pierdut un copil de 5 ani într-un
incendiu provocat în joacă de către minorii lăsaţi nesupravegheaţi.
Tot neglijenţa a dus la mistuirea acoperişului şi anexei unei case
de locuit de pe str. Simion Barnutiu, a unui atelier de prelucrare a
lemnului şi a unei mansarde de locuit de pe str. Gheorghe Titeica, a
halelor de producţie a două firme din Cugir. De asemenea, utilizarea
iresponsabilă şi nesupravegheată a focului deschis de către unele
persoane a dus la producerea a două incendii de litieră de pădure in
zona Cindeni (pârâul lui Basic) si in zona Crucea Romoselului, pe
care pompierii voluntari din cadru SVSU le-au stins în colaborare
cu Ocolul Silvic Sapcea si Composesoratul Graniceresc.
Exemplele pot continua, însă mai important ni se pare să vă
aducem în atenţie cauzele incendiilor şi măsurile prin care putem
să le prevenim.
Care sunt cauzele? Cum putem preveni incendiile?
Unul din factorii care produc astfel de evenimente nedorite
este FOCUL DESCHIS. Trebuie să ştiţi că orice foc, fie că este
în interiorul locuinţei sau în exteriorul ei, trebuie supravegheat. Se
interzice folosirea chibriturilor, lumânărilor, lămpilor de iluminat
cu petrol, în spaţii cu pericol de incendiuşi explozie (depozite de
furaje, grajduri, magazii, alte anexe, poduri, în apropierea buteliilor
de aragaz, instalaţiilor de gaze naturale, încăperi în care depozitaţi
produse petroliere), cât şi la executarea lucrărilor agricole, în păduri
şi în apropierea acestora. Este interzisă folosirea flăcării pentru verificarea etanşeităţii buteliei. In cazul în care butelia este defectă,
flacăra, în prezenţa gazului scurs de la butelie, va produce o explozie.
INSTALAŢII ELECTRICE sunt surse frecvente de incendiu.
Pentru remedierea aparatelor şi instalaţiilor electrice defecte se
apelează la specialişti. Nu utilizaţi aparatele electrice cu mâinile
ude. Riscaţi să vă electrocutaţi şi să suferiţi arsuri. Nu trageţi de
cablul pentru debranşarea unui aparat electric. Acesta se poate
deteriora, devenind o sursă de incendiu. Nu folosiţi prize multiple: adeseori suprasolicitate, acestea se încălzesc şi există riscul
producerii unui incendiu. Nu cumpăraţi jucării electrice care se
conectează direct la priză: o jucărie prin care trece o tensiune de
220V poate fi periculoasă pentru un copil. Vă recomandăm jucăriile
echipate cu un transformator de protecţie care reduce tensiunea la o
valoare inofensivă, de regulă de 12V. Nu amplasaţi un obiect metalic de lungime mare (scară, ţeavă, antenă, …) în apropierea unei
linii electrice aeriene: aceasta conduce adesea la accidente mortale. In cazul unui scurtcircuit, se interzice folosirea, la înlocuirea
siguranţei, a unui fuzibil cu diametrul mai mare decât cel corect:
prin utilizarea unui fuzibil mai gros, a liţelor, cuielor, monezilor,…,
în cazul suprasolicitării reţelei electrice sau a unui scurtcircuit,
acesta nu se mai poate topi, conducând la încălzirea puternică a
cablului de alimentare sau a prizei, în aceste condiţii putându-se
declanşa un incendiu.
O altă cauză a producerii incendiilor este FUMATUL. Se
interzice fumatul în locuri cu pericol de explozie şi incendiu. Nu
fumaţi în pat: riscaţi să adormiţi cu ţigara aprinsă şi să produceţi
un incendiu.
COSURILE DE FUM vor fi periodic verificate, curăţate şi
reparate de către personal specializat şi autorizat pentru a nu devenii cauza unui incendiu.
JOCUL COPIILOR CU FOCUL a produs adevărate tragedii,
motiv pentru care trebuie să păstraţi chibriturile, brichetele şi alte
surse de foc în locuri în care copiii nu au acces. Inlăturaţi orice
curiozitate a copiilor în legătură cu focul, explicându-le cu răbdare
pericolul pe care acesta îl reprezintă pentru viaţa lor. Nu lăsaţi
copiii singuri în casă cu sobe, plite, radiatoare şi/sau aparate electrice aflate în funcţiune. Exemplul celor mari cu privire la folosirea
focului în prezenţa copiilor contează mult în educarea lor. O dată
cu creşterea, copii trebuie învăţaţi cum să utilizeze sursele de foc şi

cum să se comporte în situaţii de pericol.
MIJLOACELE DE INCALZIRE utilizate în sezonul rece
se dovedesc o reală cauză a incendiilor atunci când sunt utilizate instalaţii de încălzire cu improvizaţii sau defecţiuni, sau
când sunt lăsate în funcţiune nesupravegheate. Respectaţi
distanţele de protecţie dintre sobe şi materialele combustibile.
Amplasaţi în faţa sobelor cu lemne o cutie metalică: aceasta va
asigura protecţia faţă de căderea accidentală, direct pe podea,
a lemnelor aprise, care ar putea determina incendierea materialelor combustibile cu care acestea ar veni în contact. Eventuala încălzire a adăposturilor de animale sau a grajdurilor este
admisă numai dacă sunt folosite sobe fixe din cărămidă sau
mijloace cu acumulare de căldură care se alimentează din exteriorul acestor încăperi ori prin instalaţii de încălzire centrale. Se
interzice folosirea sobelor cu uşiţele sau cenuşarele defecte ori
care nu se închid. Cenuşa şi jăratecul vor fi depozitate în gropi
speciale, iar în condiţii de vânt se stinge cu apă.
BUTELII DE GAZE LICHEFIATE / ARAGAZ Se interzice folosirea buteliilor de gaze lichefiate fără regulatori
(ceasuri) de presiune cu garnituri deteriorate ori cu furtunuri de
cauciuc fisurate sau lărgite la capete. Se interzice cu desăvârşire
încercarea cu flacără a etanşeităţii buteliei, garniturilor regulatorilor de presiune sau a furtunului: verificarea se va face numai
cu emulsie de apă cu săpun. Se interzice aşezarea sau păstrarea
buteliilor de gaze în apropierea oricăror surse de căldură ori
sub acţiunea directă a razelor solare. Se interzice încălzirea
buteliilor ori folosirea acestora în poziţie culcată, răsturnată
sau înclinată. Este interzisă trecerea (transvazarea) gazului din
butelie în orice alte recipiente sau folosirea de butelii improvizate. La aprinderea focului la aragaze sau sobe alimentate cu
gaze naturale, folosiţi principiul gaz pe flacără (întotdeauna
aprindeţi întâi chibritul şi apoi manveraţi robinetul de alimentare cu gaz). Recomandăm utilizarea aprinzătorului electric.
Mai trebuie să ştiţi că este interzisă: depozitarea de materiale lemnoase, furaje sau alte materiale combustibile sau
inflamabile (butelii, bidoane cu produse petroliere, …) în podurile clădirilor; folosirea afumătorilor improvizate în podurile
clădirilor prin scoaterea unor cărămizi din coş sau neridicarea
zidăriei coşurilor deasupra acoperişului ori lăsarea deschisă a
uşiţelor de curăţare; folosirea afumătoarelor improvizate ori
amplasarea acestora în magazii, şuri, remize, sub şoproane sau
lângă materiale combustibil.
Cum acţionăm în caz de incendiu? In cazul în care se produce unui incendiu la gospodăria sau locuinţa în care vă aflaţi,
trebuie să ieşiţi în aer liber încercând, pe cât posibil, închiderea
tuturor ferestrelor şi a uşilor în încăperea unde s-a produs incendiul şi pe traseul parcurs spre exterior. Aceasta va conduce la
încetinirea propagării incendiului şi chiar la limitarea pagubelor
ce s-ar putea produce. În cazul în care există copii sau persoane
în vârstă şi cu handicap, trebuie să acţionaţi la evacuarea lor din
clădire. De regulă, în caz de incendiu, copii au tendinţa de a se
ascunde sub pat, în dulapuri sau în alte locuri întunecoase. La
evacuarea din clădirile cu ascensoare nu utilizaţi liftul. Riscaţi să
rămâneţi blocaţi. Nu vă întoarceţi în locuinţa incendiată pentru
a încerca salvarea unor bunuri materiale. Viaţa dumneavoastră
este mai de preţ. Instruţi şi copii în acest sens. Pentru că, în caz
de incendiu, orice secundă contează, telefonaţi la “ 112 ” –
telefonul unic pentru situatii de urgentă sau, mult mai indicat,
chemaţi în ajutor direct pompierii de la SVSU Cugir la telefon
0258755455, care pot interveni rapid, fiind din localitate. Cu
speranţa că aceste informaţii vă vor fi utile, SVSU Cugir vă
recomandă atenţie şi responsabilitate. Ioan SIMU Șef SVSU

SPAS Cugir în sprijinul comunității locale
prin acordarea de servicii medicale diversificate
Începând din anul 2005, Serviciul Public de Asistență Socială Cugir oferă servicii medicale la domiciliu pentru persoanele vârstnice, cu dizabilități și persoanele cu boli în stadii terminale în scopul prevenirii sau limitării degradării autonomiei funcţionale,
păstrării şi îmbunătăţirii stării de sănătate.
Din luna septembrie 2009, serviciile medicale și categoria de beneficiari s-au diversificat prin preluarea compartimentelor
Asistență medicală comunitară și Asistență medicală școlară, din subordinea Direcției de Sănătate Publică a județului Alba. Personalul
din cadrul acestor compartimente au devenit angajații Primăriei orașului Cugir, fiind salarizați prin intermediul fondurilor alocate de
Ministerul Sanatatii prin Direcția de Sănătate Publică Alba prin transfer la bugetul local.
De la această dată personalul din cadrul Compartimentului Asistență medicală comunitară a furnizat servicii medicale la domiciliul beneficiarilor, punându-se accentul pe prevenție și continuitatea serviciilor.
Preșcolarii, elevii și studenții cu domiciliul pe raza orașului Cugir, beneficiază din 2009 de servicii medicale preventive, curative
și de urgență oferite de personalul medical din cadrul Cabinetului medical școlar și a Cabinetului stomatologic.
Prin intermediul colaborării cu Direcția de Sănătate Publică Alba, asistenții medicali se implică în cadrul campaniilor de sănătate
distribuind și materiale informative primite cu sprijinul acestei instituții. Materialele sunt distribuite deopotrivă la domiciliu și în
cadrul instituțiilor de învățământ prin personalul Cabinetului medical școlar. Scopul tuturor acestor campanii este prevenția, având în
vedere că anumite deprinderi care influențează starea de sănătate, țin de ritualul zilnic și de mediul de viață.
Serviciul Public de Asistență Socială Cugir, constatând nevoia unor servicii medicale la domiciliu mai complexe, a încheiat un
contract cu Casa de Asigurări de Sănătate a județului Alba din luna aprilie 2011 pentru furnizarea de servicii de îngrijire medicală la
domiciliu pentru persoanele cu boli cronice, cu afecțiuni oncologice, AVC. Aceste servicii sunt furnizate în concordanță cu diagnosticul stabilit și în funcție de patologia asiguratului și statusul de performanță ECOG al acestuia.
Serviciile medicale decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate, se furnizează în baza unei recomandări pentru efectuarea serviciilor de îngrijiri medicale la domiciliu acordată de medicii de specialitate din ambulatoriu, inclusiv medicii de familie și de
către medicii de specialitate din spitale la externarea asiguraților, medici aflați în relații contractuale cu casele de asigurări de sănătate.
Aceste servicii vin în sprijinul persoanelor bolnave, prin asigurarea continuității tratamentului recomandat la domiciliu, unde se simt
cel mai bine, alături de cei dragi.
În prezent ne bucurăm de colaborarea d-nei doctor Boruah Terezia, care a devenit medicul coordonator al activităților medicale
din cadrul Serviciului Public de Asistență Socială Cugir, în mod voluntar, fără a obține o contraprestație materială. Doamna doctor
și-a manifestat intenția de a veni în sprijinul comunității locale, având în vedere colaborarea anterioară cu SPAS Cugir, intervenind de
nenumărate ori în rezolvarea optimă a problemelor identificate la nivelul beneficiarilor comuni.
Ne dorim ca prin intermediul acestor servicii să le oferim locuitorilor orașului Cugir servicii medicale la domiciliu pentru a putea
depăși mult mai ușor momentele dificile cu care se confruntă și să-și îmbunătățească starea de sănătate și tonusul psihic, având în
vedere că aceste servicii le sunt oferite în mediul familial alături de cei dragi.
as.soc. Ionela BIȘBOACĂ
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NAŞTERI ÎNREGISTRATE:
- CIORAN EDUARD-MATIAS - ACT
TRANSCRIS, născut în COBURG - GERMANIA;
- BAIDOC ELENA-BEATRICE - ACT
TRANSCRIS, născută în ROSENHEIM GERMANIA;
- CIOBANU ARIANA - ACT TRANSCRIS,
născută în MUNCHEN - GERMANIA;
- HĂLMACIU ŞTEFAN - ACT TRANSCRIS, născut în OSIMO - ITALIA;
- JURJ DARIUS-ANTHIMOS-NICOLAE ACT TRANSCRIS, născut în GLOUCHESTER - ANGLIA;
- HIRIZA DARIA-ALEXANDRA - ACT
TRANSCRIS, născută în MUNCHEN GERMANIA;
- CARRIZO-GHIBAN ERIK-ANDRES ACT TRANSCRIS, născut în COIN, MALAGA - SPANIA;
- LOGA EVA - ACT TRANSCRIS, născută
în ARENDAL - NORVEGIA;
- IOVA GEORGIANA-EMILIA - ACT
TRANSCRIS, născut în ROSENHEIM GERMANIA;
- SÎNEA CRISTINA-MARIA - ACT TRANSCRIS, născută în PALMANOVA - ITALIA.
CĂSĂTORII ÎNREGISTRATE:
- BOBOLEA EUGEN şi DOGIC GORICA;
- IARU ALEXANDRU-ŞTEFAN şi POPESCU MĂDĂLINA-CORINA;
- SCHWEIGER FRANZ-SALES şi
SCHIESSL ELIZA - ACT TRANSCRIS,
căsătorie încheiată în BUCHENBERGGERMANIA;
- CAZAN ION şi DOBRE NUŢA;
- POENAR IOAN şi CIORAN TATIANA;
- VLAD GHEORGHE-SERGIU şi PURCAR MARIA-NICOLETA;
- POPA SORIN-IUSTINIAN şi BOTOŞAN
CARMEN-ELENA;
POPA
MIHAI-LAURENŢIU
şi
ABRUDAN IULIANA-FLORINA;
- NISTOR NICOLAE-CORNEL şi MATEI
ALINA-IOANA;

- BORZA IOAN-COSMIN şi FLORICEL
SIMONA-LILIANA;
- IOVĂNESCU TUDOR-ANDREI şi
JURJ ALINA-MARIA;
- PIENAR RĂZVAN-ANDREI şi
MAFTEI ALINA;
- POP TEODOR şi MOLDOVAN MARIANA-RODICA ;
- PINTILIE PAUL şi TĂUŞAN DANIELA-SIMONA;
- ACHIM ANDREI-IOAN şi CODRIN
RAMONA-CODRUŢA;
- GRIGORESCU PAUL-NICOLAE şi
NEMEŞI ELENA;
- DAVID ALEXANDRU şi BÎRSAN
IULIA-ANDRADA;
- MUREŞAN CRISTIAN-GRIGORE şi
CREŢU ANDREEA;
- PĂŞTINĂ CLAUDIU-CORNEL şi
IOVĂNESCU SORANA-OANA;
- PERROT SAMUEL - FRANCOIS - XAVIER şi BĂICEANU DANIELA - ACT
TRANSCRIS, căsătorie încheiată în PARIS - FRANŢA;
- MARIAN IOAN şi TAT NICOLETA.
DECESE ÎNREGISTRATE:
- TOMA IOANA, cu ultimul domiciliu în
Cugir, str. Lalelelor, nr.4;
- STROIA TRAIAN, cu ultimul domiciliu
în Cugir, str.A.Iancu nr.10;
- ŞTEFĂNUŢ MARIA, cu ultimul domiciliu în Cugir, str.R.Mic nr.104;
- LĂLUŢIU GHEORGHE, cu ultimul
domiciliu în Cugir, str.Zorilor nr.18;
- SILVESTER FRANCISC, cu ultimul
domiciliu în Cugir, str.G.Enescu nr.28;
- TIRENESCU SÎNZIANA, cu ultimul
domiciliu în Cugir, str.Ghe.Lazăr nr.14;
- GLAVA PETRU, cu ultimul domiciliu în
Cugir-Vinerea, str.Poşptei nr.6;
- MIHAIU IOAN, cu ultimul domiciliu în
Cugir, str.M.Viteazu nr.72.
Rodica CRĂCIUN DRĂGOI
Nicoleta BESGHAIER
Ofițeri stare civilă

CHIMENUL (Carum Carvi )
Chimenul (Chimin, chimion, secarica) este o planta din familia morcovului cu
care se si aseamănă la frunze, care pornesc din colet sub forma de rozeta. Au foliile fin
decupate cu petiol lung. Rădăcină este de grosimea unui deget, de culoare gălbuie, asemanatoare cu cea de păstârnac, cu gust aromat si dulceag. Frunzele tinere si rădăcina
pot fi folosite ca salată sau pregătite ca spanacul.
Mai apreciate la această plantă sunt seminţele care se coc la sfarsitul lunii iunie
si începutul lunii iulie. Ele sunt binecunoscute si utilizate la fabricarea pâinii de secara,
dar si pentru alte produse de panificaţie. Sunt nelipsite de pe sărăţelele si covrigeii de
casă şi la aromatizarea diferitelor sortimente de brânză.
Pe vremuri, la noi exista o băutură alcoolica foarte populara, la aromatizarea
careia se foloseau seminţele de chimen si i se spunea “ Secarica “, aceasta fiind una
din denumirile populare ale chimenului.In Germania, cu seminţele de chimen se parfumeaza unele băuturi, printre care bine cunoscutul KUMMEL. Seminţele de chimen
sunt si azi frecvent folosite pentru a da aroma unor lichioruri, cum este cazul vestitei
băuturi alcoolice numită “chimion secuiesc”.
Cel mai frecvent, seminţele de chimen se folosesc in diferite preparate culinare,
in salatele de varză murată cu ceapă şi ulei. Din Transilvania, provine o intrebuintare
deosebită a chimenului şi anume la prepararea unei supe care-i poartă numele, foarte
gustoasă şi sănătoasă, tinând seama de calitătile terapeutice ce le au seminţele acestei
plante fiind mai aromate cand sunt proaspat recoltate fie din camp, unde cresc spontan,
fie din gradină, unde câteva tufe sunt suficiente pentru nevoile unei familii.
Pe vremuri, se credea ca chimenul are proprietatea de a întării vederea şi de a
păstra sau chiar îmbunătăţii memoria. Chiar dacă aceste însuşiri nu au fost confirmate,
altele i-au fost descoperite. Astfel, ceaiul de chimen asociat in parti egale cu fenicul
si anason ,coreandru, pe lângă că este plăcut parfumat, usurează eliminarea gazelor
din stomac si intestine inlaturand balonarile. Este si foarte bun expectorant, măreşte
pofta de mancare si sporeste secreţia de lapte la femeile care alăptează. Ceaiul de chimen se prepară dintr-o linguriţă de seminţe, infuzate în 250 ml apa clocotită. Pentru a
beneficia de calităţile sale medicinale, trebuie consumat după mesele principale, însă
se poate folosi ca simplu ceai aromatic, foarte plăcut, precum si pentru a parfuma
respiraţia. În acest caz, se fierbe incet 5 minute si se lasa la infuzat. Se strecoara și se
îndulceşte cu o linguriţa de miere si puţin suc de lamaie.
SUPA DE CHIMEN
INGREDIENTE : 2 I de apa , doua legaturi de zarzavat, două cepe, o ceaşcă
de lapte, o lingură de unt sau altă grăsime,o lingura de chimen, o lingură făină, sare.
PREPARARE : se fierbe în apă zarzavatul şi o ceapă tocată , aproximativ 45 de
minute. A doua ceapă se toacă şi se căleşte, iar când devine aurie se adaugă seminţele
de chimen , care se lasă 2 minute la prăjit, apoi se adugă făina care se rumeneşte uşor
şi se stinge cu laptele. Se adaugă totul în supă printr-o strecurătoare, plus o lingură de
oţet de mere şi se mai fierbe 15 minute. Se poate adauga pentru fiecare persoană cate
un ou fiert în supă. Supa se serveste cu crutoane de pâine prăjită.
ALBERT CIORVASI,
Cultivator plante medicinale si aromatice
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Toamna Cugireana, cel mai complex eveniment
Ediţia din acest an a „Toamnei Cugirene” a dovedit o dată în plus că
festivalul este cel mai complex eveniment organizat în localitatea Cugir şi nu
numai. Organizatorii, Primaria, Consiliul Local şi Casa de Cultură au reuşit şi
de această dată să armonizeze numeroasele tipuri de activităţi: de la dezbateri
tehnice şi istorice, pănă la expoziţii, concursuri sportive, spectacole artistice
şi, binenteles, tradiţionala paradă a portului popular.
La iniţiativa primarului Adrian Teban, editia de anul acesta a început
cu o dezbatere istorică la care au participat oameni de cultură, profesori de
istorie, oameni interesaţi de cetatea dacică de la Cugir. Evenimentul intitulat
”În umbra cetății: Reconstrucția habitatului rural în Dacia Preromană”, s-a
desfășurat în data de 18 semptembrie, în sala de ședințe a Primăriei Cugir.
Având în vedere că anul viitor oraşul nostru va găzdui Festivalul Cetăţilor
Dacice, Primarul, Adrian Teban a considerat necesară “analizarea posibilității
unei reconstrucţii a unui sat dacic, a unei cetăţi dacice pe dealul de la Cugir.
Ştim că aici au fost descoperite locuinţe dacice, gropi de provizii, ceramică,
monede şi nu în ultimul rând un mormânt princiar, devenit celebru în întreaga lume arheologică, întrucât a adus lămuriri importante privind tehnica
incinerării la daci. Administraţia locală doreşte ca anul viitor, când va organiza Festivalul Cetăţilor Dacice, să existe o minimă organizare privind situl
dacic de la Cugir”. Dezbaterea istorică a fost un bun prilej de aducere aminte
a primelor demersuri şi a primelor săpături arheologice care au avut loc pe
cetate, astfel că Profesorul Nicolae Băcilă a reuşit să transmită celor prezenţi
emoţia, pasiunea, munca şi speranţa care i-a animat pe pionierii acestui
proiect, printre care a amintit de nume importante ale arheologiei românești:
Ioan Andrițoiu, Florin Gogâltan, Ioan Horațiu Crișan. Tabloul a fost completat de către Gheorghe Nedea care a rememorat sprijinul unor personalităţi
locale.
O perspectivă avizată şi documentată a oferit-o Lectorul univ. Dr.
Cristian Ioan Popa de la Universitatea “1 Decembrie 1918” Alba-Iulia, autorul
a doua monografii ale oraşului Cugir. Pe lângă informaţiile istorice furnizate,
domnia sa a oferit şi soluţii legate de valorificarea istorică şi turistică a Dealului Cetate, menţionând nevoia implicării comunităţii în acest demers. Au mai
susţinut alocuţiuni Arheolog Angelica Bălos, consilier DJC Hunedoara, Dr.
Dan Matei, Muzeul de Istorie Turda, Dr. Mihai Căstăian, Muzeul Civilizației
dacice și romane Deva, Secția de Etnografie și artă populară Orăștie, Drd.
Cătălin Borangic, Muzeul Național al Unirii Alba-Iulia. Evenimentul a fost
moderat de viceprimarul Horia Rotche şi a beneficiat de calităţile organizatorice ale Directorului Casei de Cultură, Rodica Florea.
Deschiderea oficială a festivalului a avut loc în sămbătă, printr-o ceremonie desfăşurată in fața primăriei, în prezenţa primarului Adrian Teban,
a viceprimarul Horia Rotche, a consilierilor locali şi a cetăţeniolor prezenţi.
Invitați de onoare au fost: primarul comunei Țipala, raionul Ialoveni din Republica Moldova, Petru Rotaru și un grup de elevi însoțiți de doi profesori,
din orașul german Wasserburg – Germania, localitate înfrățită cu orașul
Cugir. După luările de cuvânt a celor doi primari omologi, din Cugir și
Țipala, au fost declarate deschise activităţile festivalului.

Ca în fiecare an, în incinta Casei Orășenești de Cultură organizatorii
au amenajat expoziții aparținând agenților economici care își desfășoară
activitatea în orașul Cugir, dar şi a artiştilor şi meşterilor cugireni. Concomitent, pe platoul din fața Casei de Cultură a luat startul genericul
,,Toamna Boboceilor’’ cu activitățile interactive destinate celor mici,
organizate de Cercul de teatru, Cercul de canto, pian şi chitară, precum
şi de Chirilă Gabriela Claudia.
Ultima zi a celei de-a XVIII-a ediții a Festivalului „Toamna
Cugireană” a debutat cu parada portului popular, atât de aşteptată
datorită autenticităţii şi exploziei de culoare și voie bună. Călăreţi,
trăsuri, ansambluri în port popular specific zonei de provenienţă au
stărnit ropote de aplauze din partea autoritzăţilor prezente şi a localniciolor adunaţi atât în piaţa de sus, cât şi în faţa primăriei. Au făcut scurte
demonstraţii ansamblurile folclorice: 60 plus – Alba Iulia, Cununa
Vețelului, Izvorașul Turenilor, Dobrogeanca Sulina, Efthimos – Brașov,
Balada –Bistrița, Oleandra –Ialoveni- Republica Moldova, ,,Câmpul
Pâinii’’ –Vinerea, Mlădiţe Cugirene.
Noutatea manifestării din acest an a fost evidențiată prin prezența
la Cugir a copreședintelui PNL, Alina Gorghiu care a dat curs invitației
primarului Adrian Teban de a lua parte la ediția din acest an a Festivalului ,,Toamna Cugireană’’. După ce a asistat cu vădită plăcere la paradă,
domnia sa a vizitat expozițiile organizate la Casa de Cultură. Un alt
a făcut obiectul interesului Alinei Gorghiu Spitalul Orăşenesc Cugir
unde a vizitat proaspăt renovata clădire ce adăposteşte secția Chirurgie – Interne. Aceasta a spus că existența spitalului este un simbol al
solidarității localnicilor și a primăriei care s-a opus închiderii, în 2010,
a unității sanitare. “Mă bucur să văd că primăria s-a implicat în modernizarea acestui spital și îmi dă speranțe că lucrurile se pot schimba în
sistemul de sănătate din România”, a declarat Alina Gorghiu.
Festivalul Toamna Cugireană a continuat cu spectacolele la scenă,
care, pe lângă ansamblurile deja enumerate, i-a adus în faţa publicului
cugirean pe artiştii locali ai Clubului de dans sportiv ProDance 2007,
precum şi a Trupelor: Infinity, Serenity, Star Dust, Amurg, Aprentis,
Vali Iloae, Gino & The Band, Trupa Millenium C. Nu au lipsit soliştii
consacraţi ai muzicii populare cum ar fi IONELA POPA, FLAVIUS
CRISTEA, VETA BIRIS, CRISTIAN POMOHACI. De-a dreptul incendiare au fost concertele: RALUKA, VUNK, DELIA, VIȚA DE
VIE. Ploaia de duminică nu a reuşit să-i sperie pe tineri, care au cântat,
au dansat, iar cei mai norocoşi, au rămas cu o poză şi un autograf al
artiştilor îndrăgiţi.
La această ediție organizată de Primăria Cugir, Consiliul local și
Casa de Cultură din Cugir au fost prezenți: subprefectul de Alba, Cornel
Murg, senatorul Teodor Atanasiu, deputații Ioan Dârzu, Clement Negruț
și Dan Coriolan Simedru, vicepreședintele Consiliului Județean Alba,
Florin Roman, consilieri locali, manageri ai unor instituții și societăți
comerciale din Cugir.
Casa de Cultură

Festivalul Naţional de Dansuri şi Tradiţii Populare Vinerea – Cugir,
promotor al patrimoniului cultural
Poiana cu Goruni de la marginea de vest a localităţii Vinerea a devenit locul în care,
anual, se intalnesc datinile, tradiţiile, dansurile şi cântecele străvechi într-un festival ce
valorifica patrimoniul cultural. „Festivalul Naţional de Dansuri şi Tradiţii Populare” a
reuşit şi anul acesta să promoveze autenticitatea noastră locală şi naţională, dar şi să
întâlnească culturi şi obiceiuri diferite. Desfăşurat în perioada 21-23 august, evenimentul a reunit ansambluri din România, Franţa şi Turcia, creînd un adevărat spectacol de
culoare şi diversitate.
Şi pentru că lucrurile bune şi frumoase se văd încă de la început, debutul festivalului
a fost o garanţie a succesului. Ideea de a organiza un atelier de dans în centrul Cugirului,
a fost apreciată de către public, reuşind să atingă obiectivul urmărit, acela de a atrage
spectatori in Poiana cu Goruni. Asamblurile La Bethmalaise” (Bethmale) şi „Le Fardelets du Forez” (Marcoux), ambele din Franța și
ansamblul local „Câmpul Pâinii” din Vinerea i-au învăţat dansurile lor tradiţionale, atât pe colegii lor din celelalte asambluri cât și pe
spectatorii prezenți. Cei care au răspuns cu timiditate invitaţilor lansate de membrii ansamblurilor, au prins curaj imediat ce primarul,
Adrian Teban și directoarea Casei de Cultură, Rodica Florea au abandonat poziţia oficială pentru a juca alături de cei prezenţi.
Ziua de sâmbătă a debutat cu mai multe întreceri sportive tradiţionale la care au luat parte echipele ansamblurilor mai sus amintite,
la care s-a alăturat şi cel din Turcia, sosită mai tărziu. Buna dispoziţie şi distracţia au dominat întrecerile în care tinerii au trebuit să-şi
dovedească dibăcia, curajul şi puterea. Şapte probe dificile, dar pline de amuzament, denumite de organizatori: arcul viteazului, suliţaşul
cetăţii, rapid si puternic, chicioroangele, trasul cu frânghia, lupta pe butuci, aruncarea greutăţii, plincea, au menţinut atmosfera, în ciuda
ploii de afară.
Seara, pe scena din mijlocul Poienii cu Goruni au urcat: Grupul Arhaic, Marius Ciprian Pop, Grupul Aprentis, Alpha Team şi Trupa Millenium C. Finalul a fost unul scânteietor, intrucât organizatorii au aprins un foc de tabără, devenit deja tradiţional.
Ultima zi, şi cea mai bogată a Festivalului Naţional de Dansuri şi Tradiţii Populare Vinerea – Cugir, a debutat cu mult aşteptata paradă
a portului popular la care au luat parte toate cele şapte ansambluri: Ansamblul Săliște, Ansamblul Mihai Viteazu, Ansamblul de Dansuri
Traditionsale Săseşti din Petresti, Grupul Anton Pann, ansamburile
franceze “La Bethmalaise” (Bethmale) şi “Le Fardelets du Forez”
(Marcoux), ansamblul turc “Orhangazi” ( Bursa) şi ansamblul local “Câmpul Pâinii” (Vinerea). Seara a fost încheiată cu recitalul
cântăreţei de muzică populară Nicoleta Voica, urmat de un moment
dedicat tinerilor de la Trupa StarDust din Cugir.
În tot acest timp, la corturile şi căsuţele de lemn din zonă au
putut fi admirate produse populare, la Târgul Meşterilor Populari.
Ediţia din acest an a festivalului de la Vinerea a fost organizată
de Primăria, Consiliul Local şi Casa de Cultură Cugir, din fonduri
de la bugetul local.
Casa de Cultură

Turnul de apa din Cugir…
Pe jos, calare, in masina sau cu trenul, de cum parasim D.N.I.,
la Sibot si ne indreptam spre orasul MARTIR CUGIR, pe un fundal
verde crud, primavara si vara, aramiu toamna si alb iarna, privirea
ne este atrasa de un turn singuratic, al carui acoperis tuguiat, din
tigla rosie, asezat pe o constructie supla dar solida, de culoare deschisa, ne sugereaza ca poat fi un far sau o racheta pregatita pentru
lansare... este vorba de TURNUL DE APA, construit de mesteri
italieni, in urma cu un secol, pentru a regulariza apa adusa prin
canalul Waserlain (drumul de apa) de la barajul ridicat in fata apelor
Raului Mic, chemat popular Taul lui Nila.
Acest turn de 25m inaltime, proportionat printr-o cadere de la
60m, apa care punea in miscare paletele turbinei, furnizand astfel
curentul electric necesar Fabricii de Fier si necesitatilor comunei.
Tot din bazinele turnului pleca si apa necesara cismelelor, asezate
la intersectiile strazilor principale din comuna Cugir. Acest TURN,
simbol trecut si prezent al urbei, a fost “pensionat” in 1964, dar a
ramas in picioare, sfidand timpul si abandonul, cerandu-si dreptul
la existenta, imploand o reparatie urgenta pana nu este prea tarziu.
Ridicat la poalele dealului CHICIOARA, la inaltimea barajului,
pe terenurile Fabricii de Fier, infiintata conform DOMUS HISTORIA in anul de gratie 1799, cumparate de la Compania de Graniceri nr.4, conform proceselor verbale din 07.01.1802 si 14.11.1803.
Trebuie mentionat ca documentele releva ca Villa Kudzsir (denumirea Cugirului in actele vremii) a intrat in corpul Graniceresc, infiintat la cererea baronului Adolf Burov, inca din 16 aprilie 1722,
cu comenduirea in Orlat. Imparateasa Maria Tereza a dat decretul
de infiintare al acestui corp special de armata in 13 octombrie 1761.
Intre 17 si 21 iunie 1766, sunt repartizate terenuri agricole si padure
la 242 familii de graniceri, a caror descendenti traiesc si trudesc si
astazi in Cugir, mandri de trecutul lor.
“TURNUL de APA din CUGIR - SALVAT”
Asa suna un articol al meu acum 10 ani, publicat in Curierul de
Cugir, nr.6 din august 2005, unde atrageam atentia concetatenilor
si in special autoritatilor, ca acest simbol al urbei este pe cale de
disparitie. O fotografie, care valoreaza mai mult decat o mie de
cuvinte, demonstra starea jalnica in care ajunsese aceasta constructie solida, inginereste perfect proiectata si construita cu un efort
considerabil, cu un secol in urma, pentru a face din Cugir, orasul
industrial de astazi, dar mai ales ce a fost in perioada interbelica,
a razboiului si in special in epoca de “AUR”. Fara apa nu functioneaza nimic, nici organic, nici industrial, lucru demonstrat teoretic si constatat in zilele noastre, cand H2O este mai scumpa decat
carburantii, in multe locuri de pe TERRA. Este un S.O.S. pentru
pamanteni si chiar “extraterestrii”, ca aceasta comoara este ravnita
si daca nu o pazim, poate disparea, fiind epuizabila.
Tot ce se putea fura, a fost vandut la fier vechi, deci valorificat,
dar nu am inteles ce aveau cu tiglele? Aparusera chiar arbusti intre
locurile lasate libere. Ce mai, gandeam eu atunci, nu sunt decat
doua optiuni: recuperarea TURNULUI, nu pentru ceea ce a fost
cladit, sau dinamitarea acestuia, al carui cost era mai mare decat
refacerea lui.
Norocul Cugirului si implicit al obiectivului mentionat, a fost
ca in primaria orasului suflau vanturi noi si o fosta colega de liceu,
Doamna Rodica Campean Florea, aleasa si devenita Viceprimar,
s-a batut ca o leoaica pentru salvarea acestuia. Diplomatia, determinarea, consecventa si perseverenta acestei “Doamne de Fier”
al oraselului nostru au reusit sa salveze TURNUL de APA care va
deveni un obiectiv turistic, cand WASERLAINUL va avea o pista
ciclistica si pietonata. Pe vremuri, in copilaria si adolescenta mea,
alergam sau ma plimbam bine acompaniat de obicei, pe drumul
de apa, la adapostul generos al padurii si gadilat in mod placut la
urechi de muzica “locuitorilor” ei.
Inca un pas important pentru a realiza un deziderat al Primarului nostru, ing. Adrian Ovidiu Teban ca sa faca din orasul interzis
Cugir si un punct de atractie turistica. Evident, detractori, invidiosi,
dezinformati exista si unde nu?...Dar cu totii trebuie sa recunoastem ca aspectul acestei asezari, fosta suburbie a Vinerii, comuna
bogata si prospera de pe Campul Painii, care de exemplu, a construit biserica din Canepi, sfintita in 1809 in “locul cu jir”, astazi
orasul CUGIR si-a schimbat in bine infatisarea sub mandatele de
prmar al D-lui TEBAN. Evident, sunt multe de facut, dar tineretea,
puterea de munca si integritatea ce-l caracterizeaza, ma face sa cred
ca va reusi.
Liviu Maritia Altmann
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