APEL LA CURĂȚENIE DE SĂRBĂTORI

Tradiția face ca în această perioadă, toți gospodarii să se pregătească așa cum se cuvine pentru sărbători, să-și facă curățenie nu doar în gospodării,
ci și în fața lor, la drum. Primăria face un apel către toți cetățenii să-și curețe spațiul din fața casei, să-și ridice materialele de construcții și să-și mute în
curte vehiculele agricole. Vă mulțumim pentru înțelegere!
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Anul 2017 aduce un plan ambițios de
investiții pentru dezvoltarea Șagului

ÎN ȘEDINȚA din data de 16 decembrie 2016, Consiliul Local a votat un
program de investiții amplu și ambițios ce urmează a fi implementat
în comuna noastră în anul 2017. Infrastructura, învățământul și serviciile sociale sunt prioritățile anului viitor.

INFRASTRUCTURĂ
La capitolul drumuri, pe de-o parte
se va continua pietruirea străzilor din
Zona Mănăstirii și a câtorva porțiuni
rămase în vatra veche, iar pe de altă
parte, se va continua asfaltarea și repararea unor străzi. În câteva puncte
cheie ale comunei vor fi amenajate
parcări: în fața bisericii ortodoxe, la
școală, la grădiniță și lângă parcuri.
O investiție foarte așteptată este
modernizarea și asfaltarea drumului
Mănăstirea Timișeni – Chișoda, pentru care Consiliul Județean Timiș s-a
angajat să asigure finanțarea în 2017.
În Zona Chicago, pe marginea drumurilor se va începe execuția canalizării pluviale iar pe măsură ce lucrările vor avansa, în funcție de buget,
este posibil să se intervină și în alte
zone unde nu există șanțuri de scurgere. Vor continua și investițiile în
modernizarea trotuarelor, obiectivul
fiind de a acoperi zonele unde acestea lipsesc sau înlocuirea celor foarte
deteriorate.

LISTA DE INVESTIȚII PE ANUL 2017
1. Extindere și etajare corp clădire Grădiniță, proiect și execuție
2. Lucrări de reparații drumuri comunale UAT Șag „pietruire”
3. Reparații trotuare în comuna Șag
4. Reparații/reabilitare Parc comunal str. a XI-a.
5. Reparații străzi „asfaltare”, comuna Șag, județul Timiș
6. Achiziție corp clădire „Școala veche”
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Eficientizare sistem de iluminat public și extindere rețea, comuna Șag,
proiect și execuție
Lucrări de execuție canalizare pluvială, în comuna Șag, jud. Timiș
Construcție locuințe sociale
Reparații/reabilitare fântâni publice
Parcări comunale, proiect și execuție
Asfaltare drum Șag – Chișoda, proiect și execuție
Achiziționare utilaj multifuncțional „Unimog”
Reabilitare Școala veche, proiect și execuție
Realizare Sală de sport multifuncțională, proiect și execuție
Reabilitare garaj curtea primăriei, proiect și execuție
Construire centru social, medical, comunitar, proiect și execuție
Construire creșă în comuna Șag, execuție
Reparații/reabilitare corp (vechi) clădire „Primăria Șag”
Construire piață agroalimentară, proiect și execuție

21. Construire centru de zi bătrâni/cămin de bătrâni.

este cel social. Administrația locală
și-a propus să depună proiecte pentru construcția a două blocuri de locuințe, cu câte 15 apartamente (cu
fonduri guvernamentale), pentru
cazurile sociale. Alte două investiții
propuse sunt construcția unui centru
social, cu funcțiuni comunitare și medicale, pentru care există asigurată o
finanțare de 150.000 euro prin G.A.L.
Sistemul de iluminat public va suferi Centru și a unui centru de zi pentru
în 2017 o îmbunătățire substanția- bătrâni.
lă, prin extinderea stâlpilor în zone
unde nu există deloc sau nu sunt su- Pentru sport s-a decis execuția sălii
ficienți, dar și prin trecerea treptată la multifuncționale, pe structură metalică ușoară și acoperită cu balon, ce
iluminatul eficient energetic.
ÎNVĂȚĂMÂNT, SOCIAL, SPORT
La capitolul învățământ, vor fi alocate
fonduri importante pentru extinderea și etajarea corpului nou de la Grădiniță, pentru achiziționarea Școlii
Vechi și reabilitarea integrală a acesteia, cu sprijin guvernamental, dar și
pentru cofinanțarea proiectului de
construcție a unei creșe cu fonduri
europene.
Un domeniu în care s-a investit puțin în comuna Șag, dar care va primi
mai multă atenție în anul care vine

va fi amplasată în curtea Casei Naționale.
ALTE INVESTIȚII
Parcul comunal de la drumul național este deja în procedură de licitație, astfel că la primăvară va începe
modernizarea lui, iar la primărie vor
continua lucrările de reamenajare și
extindere.
Nu în ultimul rând, în 2017 este programată construirea unei piețe agroalimentare destinată în primul rând
producătorilor locali care doresc să-și
comercializeze produsele într-un cadru organizat și civilizat.

Primăria și Consiliul Local Șag
vă urează sărbători fericite și
La mulți ani!

Editorial
În primul rând
doresc să le mulțumesc tuturor
cetățenilor din
Șag care în data
de 11 decembrie au ales să
meargă la vot și
să-și exprime preferințele politice. Este important ca, indiferent
care este această opțiune, votul
să fie limpede, iar aleșii să fie
responsabilizați.
În al doilea rând, vreau să vă
spun că mă bucur că se încheie
acest an, marcat de două tururi
de alegeri și de multe dispute
politice și că am certitudinea
că în 2017 vom putea să lăsăm
politica deoparte și să punem cu
toții umărul la rezolvarea problemelor și dezvoltarea comunei
noastre.
Tocmai din acest motiv, am
propus Consiliului Local cel mai
ambițios plan de investiții pe
care l-a avut Șagul până acum.
Totuși, este un plan foarte realist, care se bazează pe un buget
în creștere, dar și pe sume ce vor
fi atrase prin proiecte bine scrise,
pentru care ne vom bate atât la
București cât și la județ.
Probabil că vor fi mai multe investiții, dar în ceea ce vă prezentăm aici, găsiți ceea ce considerăm că este cel mai fezabil.
Nu am trecut în lista aprobată
de Consiliul Local introducerea
canalizării pentru că este un
proiect ce va fi gestionat de
Aquatim, cu fonduri europene,
dar vă asigur că 2017 este anul
în care vor porni, în sfârșit, lucrările la canalizarea atât de mult
dorită de către noi toți.
Nu în ultimul rând, pentru că
suntem în pragul sărbătorilor de
iarnă, vreau să vă urez un Crăciun fericit în familie și între cei
dragi, cu multă liniște, cu voie
bună și cu gânduri bune pentru
Anul Nou care vine. Sărbători
fericite!
Flavius Roșu,
primar
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RECEPȚIA LUCRĂRILOR LA FINAL DE AN

LA SFÂRȘIT de an se încheie toate șantierele aflate până acum în
desfășurare, Primăriei revenindu-i
obligația de a face recepția lucrărilor. Este și cazul pietruirii de drumuri în comună, pentru care a avut
loc recepția finală, fiind constatată
îndeplinirea de constructor a obligațiilor contractuale. De asemenea, au fost recepționate și străzile
asfaltate.
Însă nu este și cazul șantierelor
pentru trotuare, unde Primăria a
refuzat să facă recepția finală, întrucât s-au constatat unele deficiențe. Constructorului i-a fost pus
în vedere că trebuie să remedieze
problemele constate și prin urmare, șantierul nu a fost închis.

ȘAGUL ARE UN NOU
CONSILIER LOCAL

CONSILIUL Local Șag a luat act de
demisia consilierului liberal Daniel
Precup, care va colabora cu Primăria Șag în calitate de promotor local. În locul acestuia, mandatul de
ales local a fost preluat de Bogdan
Apostu.

MĂSURI PENTRU
EVITAREA
ÎMBOLNĂVIRII CU
TRICHINELOZĂ

ÎN ACEASTĂ perioadă există un
risc mai mare de îmbolnăvire cu
trichineloză. DSP Timiș recomandă
populaţiei să nu consume carne de
porc neexaminată trichineloscopic
şi să evite achiziţionarea acesteia
din alte locuri decât magazine specializate.

Rezultatele alegerilor parlamentare
în comuna Șag

LA ALEGERILE parlamentare din 11
decembrie 2016, șăgenii și-au exprimat preferințele politice și au dat votul partidelor intrate în cursa pentru
formarea noului Parlament. Prezența
la vot de 44% din alegătorii cu drept
de vot a fost una destul de bună, peste media județului.
De departe, cele mai multe voturi
le-a obținut Partidul Social Democrat
care a întrunit la Șag aproape jumătate din preferințele alegătorilor, respectiv 46,1% la Camera Deputaților
și 47,7% la Senat. Al doilea partid a
fost PNL, cu 19,5% din voturi la Camera Deputaților, respectiv 20,4% la
Senat. ALDE și USR au obținut scoruri
de puțin peste 10%, în timp ce restul
partidelor au adunat sub 4% din voturi.
După numărătoarea voturilor și distribuirea mandatelor, județul Timiş
va fi reprezentat în Parlamentul României de 2 senatori PSD (Eugen
Dogariu şi Adrian Diaconu) și patru
deputați de la același partid: Călin
Dobra, Alfred Simonis, Adrian Pau şi
Bianca Gavriliţă.
PNL a reuşit să obţină un mandat de
senator, care îi revine Alinei Gorghiu,
și trei de deputați, ce vor fi deținute
de Marilen Pirtea, Ben-Oni Ardelean
şi Pavel Popescu. USR va avea doi
parlamentari: pe Nicu Fălcoi la Senat

SENAT

CAMERA DEPUTAȚILOR

Alții
UDMR 5,0%
PMP 2,1%

Alții
UDMR 6,9%
PMP 2,5%

3,3%

3,4%

ALDE
10,7%

USR
10,5%

PSD
46,1%

ALDE
11,0%

PNL
20,4%

PNL
19,5%

Rezultatele alegerilor parlamentare
în comuna Șag
Număr total de alegători
Prezenți la urne
Voturi valabil exprimate
Buletine albe
Buletine nule
PSD
PNL
ALDE
USR
PMP
UDMR
ALTE PARTIDE

PSD
47,7%

USR
10,7%

CAMERA DEPUTAȚILOR
TOTAL
3.131
1.386
1.342
12
32
619
262
148
141
46
34
92

%
100,00
44,27

46,13
19,52
11,03
10,51
3,43
2,53
6,86

SENAT
TOTAL
3.131
1.386
1.351
5
30
645
275
144
145
45
29
68

44,27

47,74
20,36
10,66
10,73
3,33
2,15
5,03

și pe Cătălin Drulă la Camera Deputa- Alegerile parlamentare de la Șag au
ților. Au mai obținut câte un mandat fost foarte bine organizate și nu s-au
de deputat PMP – Cornel Sămărti- consemnat incidente.
nean şi ALDE - Marian Cucşa.

13 străzi din cartierul Mănăstirii
au fost preluate de comuna Șag

COMUNA ȘAG a preluat o parte din
drumurile private din Zona Mănăstirii.Primăria Șag a deblocat situația
acestor drumuri și a început să le preia în patrimoniul comunei pentru a le
moderniza. Un prim lot de 13 străzi a
fost preluat în ședința Consiliului Local din 16 decembrie 2016, urmând
ca acestea să fie intabulate în propri- prietarii au întocmit documentația
etatea privată a comunei Șag.
de renunțare și cf-urile aferente. Un
al doilea lot de străzi aflate în PUZ-uri
Acest lucru a fost posibil după ce pro-

private este în curs de preluare, după
ce proprietarii efectuează demersurile ce le revin.
Prin aceste măsuri se creează cadrul
legal pentru ca Primăria să poată investi bani de la bugetul local pentru
modernizarea acestor străzi. Într-o
primă fază, ce va începe anul viitor,
ele vor fi pietruite, urmând ca apoi să
întocmească proiecte de asfaltare a
acestora.

Hotărâri adoptate de Consiliul Local Șag
în ședința ordinară din data de 16.12.2016

De asemenea, este necesară o
atenţie mărită la consumul de carne de porc insuficient prelucrată
termic, deoarece procedeele de
sărare, afumare sau uscare a cărnii
nu distrug larvele.

%

1. Hotărâre privind validarea unui mandat de consilier local;
2. Hotărâre privind aprobarea listei cu principalele investiții propuse pentru a se realiza în anul 2017;
3. Hotărâre privind aprobarea achiziționării de servicii de consultanță și reprezentare juridică;
4. Hotărâre privind majorarea impozitului pe teren cu 500% pentru terenul agricol nelucrat timp de 2 ani consecutiv, începând cu al treilea an;
5. Hotărâre privind aprobarea preluării imobilelor situate în comuna Șag, „Zona Mănăstire”, având categoria de
folosință teren pentru străzi/teren pentru drum, în proprietatea privată a comunei Șag și înscrierea dreptului de
proprietate în cartea funciară;
6. Hotărâre privind acordarea titlului de cetățean de onoare al comunei Șag post-mortem domnului Farcaș Nicolae;
7. Diverse;
8. Rectificare de buget.
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Ziua Națională, sărbătoriă la Șag

URĂRI DE
SĂRBĂTORI

ZIUA NAȚIONALĂ a fost sărbătorită
la Șag cu multă voie bună. Manifestările organizate de Primărie au atras
câteva zeci de cetățeni - copii, părinți,
tineri, bunici - cu toții dornici să aducă un omagiu țării, de ziua ei.

Dragi timișeni,

„Ne-am adunat să cinstim Ziua Națională și vrem ca an de an, de 1 decembrie, să organizăm o adevărată
sărbătoare, la care să participe cât
mai mulți cetățeni” a spus primarul
Flavius Roșu. „Din păcate nu am avut
timpul necesar să organizăm un mic
târg de Crăciun, așa cum mi-am dorit, dar sper să facem asta anul viitor, de

Foto: Izabella Kocsis

S-au dovedit a fi momente extrem
de bine primite, cu muzică patriotică
și colinde, interpretate în aer liber, la
împodobirea bradului de către copii,
cu poezie plină de semnificație și un
mic spectacol foarte apreciat de cei
prezenți, la Casa de Cultură.

1 decembrie”, a mai spus acesta.

Prevenirea incendiilor în gospodării

SERVICIUL Voluntar pentru Situații
de Urgență Șag vă aduce la cunoştinţă câteva noţiuni informative cu rol
de prevenire a incendiilor şi de pregătire a populaţiei. Pentru a eficientiza activitatea noastră, este nevoie de
o strânsă colaborare cu cetăţeanul,
motiv pentru care este imperativă
cunoaşterea principalelor cauze de
producere a incendiilor şi a modului
de comportare pentru prevenirea
unor astfel de situaţii.

Cele mai frecvente cauze probabile
de incendiu la gospodăriile cetăţeneşti sunt:
• flacără (foc în aer liber, chibrit, flacără de la aparate termice, etc.);
• jar sau scântei (inclusiv ţigara, după
caz);
• scurt circuit electric;
• efect termic (căldură prin contact
sau radiaţie, obiecte incandescente,
etc.);
• efectul termic al curentului electric;
• explozie, efectul termic al unor substanţe incendiare aprinse;
• autoaprindere.

Cum să prevenim situaţiile de incendiu:
să nu se amplaseze deşeurile, ce urmează a fi distruse prin ardere, în
apropierea adăposturilor de animale
şi a depozitelor de furaje;
• să se nu aprindă deşeuri menajere
pe timp de vânt;
• să nu se depoziteze cenuşa cu jeratic nestins în locuri necorespunzătoare, în apropierea adăposturilor de
animale şi a depozitelor de furaje;
• să nu se depoziteze necorespunzător materialele combustibile (furaje,
lemne, deşeuri, combustibil, etc.)
• să nu se utilizeze lumânări, făclii,
lămpi de iluminat, fără luarea unor
măsuri minime de siguranţă;
II
• să nu se folosească conductori şi ca-

bluri electrice neizolate corespunzător sau defecte;
• să nu se utilizeze instalaţii şi echipamente electrice improvizate;
• să nu se suprasolicite instalaţiile
electrice (reşouri, frigidere, maşini de
spălat, aparatură electronică);
• să nu se lase nesupravegheate aparatele electrice, aflate sub tensiune;
• să nu se fumeze în locuri nepermise
sau în locuri neprotejate corespunzător;
• să nu fie lăsate surse de aprindere la
îndemâna copiilor (lămpi, lumânări,
chibrituri etc.).
Orice persoană care observă un incendiu are obligaţia de a apela numărul unic de urgență 112 și de a
contacta prin orice mijloc serviciul
voluntar pentru situații de urgență.
De asemenea, cetățenii au obligaţia
de a acorda ajutor, cât este raţional
posibil, semenilor aflaţi în pericol sau
în dificultate, din proprie iniţiativă ori
la solicitarea victimei, a autorităţilor
administraţiei publice sau a pompierilor.

Campanie de vaccinare antirabică
a câinilor și pisicilor

DIRECȚIA Sanitar-Veterinară și pentru
Siguranța Alimentelor Timiș (D.S.V.S.A.),
prin medicii veterinari împuterniciți la
CSV derulează in aceasta perioadă campania de vaccinare antirabică a câinilor și
pisicilor din gospodăriile populației.

BRUTĂRIA ȘAG vă întâmpină, în perioada 20
decembrie 2016 -15 ianuarie 2017, cu reduceri
de 10% la toate produsele de panificație și patiserie. Preluăm comenzi de
pâine și cozonaci pentru sărbători!
Vă dorim Crăciun fericit!

Vaccinarea profilactică antirabică a câinilor, pisicilor, câinilor de stână, este
obligația proprietarilor și a deținătorilor
de animale, persoane fizice sau juridice.
Pentru a realiza acest important demers
medical, câinii deținuți de fiecare proprietar trebuie să fie identificați prin microcipare de către medicul veterinar din
localitate.

acordarea sprijinului necesar pentru a fi

Neprezentarea de către deținătorii de
câini și pisici pentru efectuarea operațiunii sanitare veterinare obligatorii de vaccinare antirabică, cât și refuzul acestora
de a supune animalele acțiunii de microcipare și vaccinare antirabică sau ne-

efectuate aceste operațiuni, atrage după
sine sancționarea contravențională conform HG 984/2005, cu modificările și
completările ulterioare, art 5, lit J, punct
3 și 4 cu amendă de la 400 la 800 lei.

Sfintele Sărbători
ale Crăciunului
îmi oferă plăcuta ocazie de vă
transmite tuturor
multă sănătate şi
fericire. Anul Nou
2017 să vă aducă
în dar bucurii, belşug, împliniri şi
linişte sufletească.
La Mulţi Ani!
Sorin Grindeanu,
Preşedintele Consiliului Judeţean
Timiș
Sfânta sărbătoare a Naşterii
Domnului să vă
aducă bucurie,
iubire şi pace în
suflet! Vă doresc,
dragi șăgeni, să
vă bucuraţi de un
Crăciun fericit, alături de cei dragi,
dar să vă gândiţi și la cei mai puțin
norocoși ca voi. Vă doresc un An
Nou plin de speranţă si bogat în
împliniri! La mulţi ani!
Florin Luca,
viceprimarul comunei Șag

DARIUS SUIUGAN,
CAMPION
EUROPEAN

HALTEROFILUL Darius Suiugan a
câștigat, la începutul lunii decembrie, trei medalii de bronz în cadrul
Campionatelor Europene de Tineret de la Eilat, Israel, la categoria
69 de kilograme, potrivit unui comunicat al Federaţiei Române de
Haltere.
Sportivul originar din Șag, în
vârstă de 20 de
ani, component
al lotului olimpic de tineret,
s-a clasat pe
locul trei la ambele stiluri (smuls şi aruncat) și la
total, cu rezultatele 132 kg, 161 kg
și 293 kg.
Podiumul și-a păstrat formatul la
smuls, aruncat și la total, spaniolul
David Sanchez fiind medaliat cu
aur cu rezultatele 140 kg, 171 kg și
311 kg. Medalia de argint i-a revenit bulgarului Zlatko Minchev, care
a reușit să ridice 132 kg la smuls,
161 kg la aruncat și 293 kg la total. Bulgarul a reușit o clasare mai
bună față de Suiugan pentru că a
fost mai ușor la cântar.
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Go - fratele mai mare al șahului,
a ajuns și la Șag

PRINTRE alte priorități, Timișoara se poate
mândri că a fost primul oraș din România în care
s-a răspândit jocul de Go, grație inițiativei dr.
Walter Schmidt, începând cu 1940. O imagine a
casei din Timișoara, strada Cluj nr 20, apare pe
site-ul Clubului de Go ”Walter Schmidt”, ca fiind
locația în care s-au jucat primele partide de Go
din România.

dezvoltă o logică diferită, oarecum complementară șahului). De asemenea, am considerat că
practicarea Go-ului poate avea efecte benefice
și asupra dezvoltării șahiste (și viceversa). Viorel
Arșinoaia mi-a mărturisit în mod repetat că,
după părerea sa, practicarea în paralel a șahului
a stimulat performanțele lui Ionuț Arșinoaia, în
jocul de Go.

TRADIȚIE ÎN GO LA TIMIȘOARA
Un mare animator al Go-ului timișorean a fost
maestrul (2 Dan) Viorel Arșinoaia, a cărui recentă
dispariție o deplângem. Prieten și mentor cum rar
găsești, Viorel Arșinoaia era un om ca pâinea fierbinte. Fiul său, Ionuț Arșinoaia, i-a fost discipol.
Ultima dată când l-am întâlnit pe Viorel, era cât se
poate de fericit. Ionuț tocmai devenise maestru...

Un puști de grădiniță din Comuna Șag, Vlăduț

Iată parcursul lui Ionuț Arșinoaia de-a lungul anului 2016. În primăvară, vicecampion european cu
echipa de juniori a României și campion european
la categoria 12 ani, individual. În vara lui 2016 a
participat la campionatul mondial de Go din Japonia, unde s-a clasat pe locul 8. În octombrie 2016,
Ionuț Arșinoaia a obținut clasificarea Shodan
(1 dan), un fel de centură neagră, devenind, la
vârsta de numai 11 ani, maestru de Go! Iar la 20
noiembrie 2016, la Sibiu, Ionuț Arșinoaia a jucat
ultima etapă a Memorialului Radu Baciu, ocupând
locul 3, dar adjudecându-și locul 1 general pe
toate etapele ediției 2015-2016. Un premiu de
prestigiu, într-un concurs de seniori, adus în

Timișoara de către un copil de excepție.
GO AJUNGE LA ȘAG
În toamna anului 2016, am inițiat și în Comuna
Șag, mai mulți elevi de la cursurile de șah, în
jocul de Go. Ideea era să studiez impactul jocului
asupra copiilor șahiști (având în vedere că Go-ul

Câmpeanu, care a început cu jocul de șah, nu mai
vrea acum decât ”jocul acela cu bomboane”… pe
care-l joacă foarte bine, pentru cei câțiva anișori
ai săi. La ultimul antrenament, el a jucat Go două
ore, fără întrerupere. A schimbat doar adversarii,
nu a crâcnit dacă a pierdut sau a câștigat, nu s-a
mișcat de pe scaun. Cine știe… Poate că, în viitor,
micuțul va călca pe urmele lui Ionuț Arșinoaia.
ZAMFIR MOLDOVAN

Cum a apărut și cum se joacă „Go”

Go – numit Igo în Japonia, Weiqi în China,
Baduk în Corea, este un joc strategic inventat
în China, acum 4000 de ani sau chiar mai
demult, după unele surse. Jocul a pătruns în
Japonia în secolele VII sau VIII D.C., ajungând
să fie considerat de către samurai una dintre
artele marțiale, alături de kenjutsu (mânuirea
sabiei), kyo-do (tras cu arcul) etc.
În mod tradițional, partida de Go se desfășoară pe o tablă de lemn masiv, numită Goban.
Piesele de joc au o formă lenticulară, cele negre fiind confecționate din granit iar cele albe
din cochilia unor scoici. Cu timpul, s-au găsit
diferiți înlocuitori pentru aceste materiale.
Tabla este un caroiaj cu 19 linii verticale și 19
orizontale, formând dreptunghiuri cu laturile
22x24 mm (standard) sau alte dimensiuni, în
funcție de mărimea pieselor.
Piesele (numite pietre) sunt în număr de 361,
dintre care 181 negre și 180 albe. Toate au
aceeași valoare și, odată plasate pe tablă, ele
nu mai pot fi mutate.
Există o serie de diferențe interesante între
Go și șah. La șah, începe albul. La Go, începe
negrul. La șah, piesele sunt așezate toate
pe tablă la începutul jocului și părăsesc pe
rând partida. Manevrele la șah se realizează
mutând piesele de pe un pătrat pe altul. La
Go, se așează pe rând piese pe tabla care la
început este liberă, iar piesele odată așezate
nu mai pot fi mutate, dar părăsesc tabla,
dacă sunt capturate. La șah, piesele stau pe
mijlocul pătratelor. La Go, piesele se așează la
intersecții. La șah, centrul este în general cea
mai valoroasă zonă a tablei. La Go, ca și la șah,
fiecare bucățică de tablă poate fi valorificată
în timpul luptei, dar marginile și mai ales col-

țurile au o importanță sporită. La
șah obligația de a
muta dă naștere
unor situații
paradoxale în care
rândul la mutare
reprezintă un dezavantaj (se spune că acel
jucător se află în zugzwang), pe când la Go se
poate ceda oponentului rândul la mutare –
spunând pas – iar dacă ambii jucători spun pas
unul după celălalt partida se încheie și se trece
la numărarea punctelor, dacă nu e evident
deja cine câștigă.
În esență, jocul de Go este teritorial, scorul
bazându-se pe teritoriul adjudecat, dar și pe
numărul de prizonieri capturați. Piesele singure sau cele conectate care formează grupuri se
capturează prin încercuire (strânsă), constând
în ocuparea tuturor ieșirilor directe pe linie, în
direcția punctelor cardinele (sus, jos, stânga,
dreapta), ca și cum ai vrea să blochezi deplasările unui turn la șah. De aceea, Go-ul se mai
numește și ”jocul încercuirii”.
Unul dintre meciurile istorice de Go între om
și calculator l-a avut ca protagonist pe Cătălin
Țăranu, posesor al categoriei 5 Dan ”pro”
(adică ”profesioniști” – cea mai înaltă scară
valorică). În 2010, la Congresul European de Go
din Finlanda, programul MogoTW a reușit să
câștige împotriva românului, însă beneficiind
de un ”handicap” de 7 pietre. Cătălin Țăranu
a avut o biografie interesantă. El a locuit mai
mulți ani în Japonia pentru a se perfecționa
în Go și poate fi considerat un ambasador al
inteligenței românești.

ADINA NICAD CLEAN SRL din Șag, str.
a V-a, nr. 16, execută lucrări de curățenie
generală şi de întreținere la
apartamente, vile şi birouri,
tapițerii auto, la prețuri
avantajoase. Contact:
0742458236, 0725849455
TOPOGRAFIE ŞI CADASTRU

Efectuăm intabulări, dezmembrări, comasări,
planuri topografice de situaţie, ridicări topografice, documentaţii topografice pentru PUD şi
PUZ, scoateri din circuitul agricol etc.
ing. geodez Silviu Jebelean, tel. 0723.329.790
Cabinetul stomatologic ROXI DENTA situat în
Şag, strada a III-a nr. 130 vă oferă toată gama
de servicii de medicină dentară. La ROXI DENTA
vă aşteaptă o echipă tânără şi
dinamică precum şi aparatură
de ultimă generaţie.
Program: Luni – Joi:
09.00 - 20.00, Vineri 09-14.00
Acum beneficiaţi de servicii profesionale
COSMETICĂ - MACHIAJ
în Şag, str. a II-a nr. 81
Pentru programări şi
relaţii suplimentare
tel. 0752.170.158

email: loredana_j87@yahoo.com

Cabinetul stomatologic DR. CHIRILĂ
GABRIELA, str. VIII nr.1 Şag (dispensar medical)
efectuează tratamente stomatologice
şi prin Casa de Asigurări de Sănătate
în limita unui plafon disponibil. Tel:
0722.163.945

Societatea comericală N&A Ferma Trans SRL,
cu sediul în Șag, str. IV, nr. 42A, oferă servicii de
curățare spații verzi
(tuns iarbă, transport
resturi vegetale).
Informații la tel:
0745228525

NICOLAE Farcaș s-a născut la
01.09.1965 și a decedat în data de
24.11.2016, în urma unui accident
de muncă.

S-a căsătorit cu Chimives Viorica-Lenuța în data de 30.07.1988, în fața
ofițerului de stare civilă de la primăria din comuna Șag. După căsătorie
familia i-a fost binecuvântată cu 4
În perioada tinereții, împreună cu copii.
familia a ales
m e l e a g u r i - În urma căsătoriei s-a implicat în cole Banatului, munitatea religioasă Penticostală,
stabilindu-se unde a stat la temelia înființării priîn
comuna mei biserici Penticostale din comuȘag, unde au na Șag.
fost primiți
cu bucurie. Datorită devotamentului și slujirii,
După absol- Biserica s-a bucurat de creșterea nuvirea
școlii mărului de credincioși și de prospeprofesionale ritate spirituală, numărul membrilor
de tâmplărie ajungând în total la 100. Comunitaa fost angajat la IPL Șag.
tea cultului Penticostal l-a propus
pentru creșterea în funcție ca DiaAjungând la vârsta maturității a fost con, apoi ca Prezbiter și în ultimele
chemat la datoria față de țară, ur- momente din viață ca Pastor.
mând stagiul militar. Maturitatea fizică și cea intelectuală l-a condus la În anul 2002 s-a angajat la Compania
decizia de a-i forma propria familie. Națională de Drumuri și Autostrăzi,

alegând să fie și în această slujbă implicat și dăruit, punând la dispoziția
participanților la trafic condiții bune
de călătorie. În urma studiilor de
specializare a fost promovat în funcția de șef de district în comuna Șag.
În cadrul acestor ani, dedicarea și
compasiunea pentru locul de muncă a fost la nivel maxim, întrucât în
timpul serviciului a fost implicat într-un accident de muncă unde și-a
pierdut viața.
În anul 1992-1993 a fost consilier
local al comunei Șag, depunând jurământ că slujește binele comunei
și aplicând proiecte pentru acestea,.
Prin muncă și demnitate reușește să
învingă greutățile vieții și să fie apreciat și respectat de întreaga comunitate.
Hotea Samuel,
diacon al Bisericii Penticostale
„Speranța” Șag

0356 800 715
0769 746 676

contact@anaisflowers.ro
www.anaisflowers.ro
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Nicolae Farcaș a primit titlul de cetățean
de onoare al Șagului, post-mortem

