La MULŢI ANI de SF. Gheorghe!
Cu ocazia sărbătoririi Sf. Gheorghe, Primăria Şag, alături de
toţi angajaţii şi consilierii locali, urează tuturor celor care
poartă acest nume, un sincer
“La mulţi ani!”
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Grădiniţa nouă şi-a deschis porţile pentru înscrieri

Grădiniţa
din
Şag
beneficiază de toate dotările
moderne, are educatoare extrem de competente şi oferă
părinţilor liniştea că micuţii
lor sunt pe mâine bune cât
ei sunt la serviciu. Noua
clădire a fost concepută din
start ca spaţiu destinat copiilor şi a fost construită
după ultimele standarde europene în materie. Mai mult
decât atât, a fost construită
exclusiv din banii comunei,
pentru că fondurile alocate
de Inspectorat au fost ca şi
inexistente.
„Mulţi dintre locuitorii comunei noastre sunt tineri şi au copii mici. O dată
cu finalizarea noilor cartiere, cererea de locuri în

învăţământul preşcolar va fi
şi mai ridicată. Noi am venit
în întâmpinarea părinţilor şi
să le oferim un spaţiu adecvat. Primăria intenţionează
să facă şi alte investiţii în
acest sens, începând cu
modernizarea corpului vechi
al grădiniţei”, ne-a declarat
domnul Doru Georgescu,
consilierul primarului.
PROGRAM PRELUNGIT
06.00 – 18.00
Masă de prânz + gustare
după-amiaza: 6,5 lei/zi
Cost estimativ:
120 – 150 lei/lună

beneficiază de acest serviciu. Câţiva şăgeni care îşi
duceau copiii la grădiniţe
din Timişoara i-au mutat din
nou la Şag, dar mai rămân
încă mulţi care fac naveta
la oraş. Condiţiile bune au
stârnit interesul şi în afara
Şagului, astfel că în ultimul
an s-au înscris şi copii din
comunele învecinate.

Programul este de la ora 6
dimineaţa la 6 seara, ofe
rind părinţilor posibilitatea
de a ajunge în timp util la
serviciu şi o flexibilitate destul de mare şi după-amiaza,
deoarece ora la care trebuie
Din cei 70 de copii înscrişi, să îşi ia copiii este 18. Pro22 merg şi la programul gramul celor mici este exprelungit, iar circa 80% trem de variat, în funcţie
din copiii de la grupa mică de grupa din care fac parte.

Jurnalul de Sag
,

Pentru toate grupele au fost
amenajate sălile astfel încât
să existe şi paturi, iar după
masa de prânz, cei care
rămân la program prelungit
dorm câteva ore. Ca şi masă,
pentru micul dejun, fiecare
îşi aduce un sandwitch de
acasă, apoi masa de prânz
este servită la grădiniţă, iar
după-amiaza, copiilor le este
oferită o gustare, până la venirea părinţilor. Mesele sunt
de altfel singurele servicii
contra-cost, la un preţ de
6,5 lei/zi. „Eu cred că este
un cost destul de scăzut,
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toare Antanas Florica. Pe
lângă activităţile obişnuite,
copiii învaţă şi limba engleză
iar doamnele educatoare
pregătesc
periodic
dife

rite programe interactive,
concursuri, manifestări şi
multe alte activităţi. Deşi
din punct de vedere administrativ grădiniţa aparţine de
şcoala din Şag, doamna educatoare Antanas este alintată
cu numele de „directoarea”,
ea fiind sufletul grădiniţei.
„Ne-am zbătut foarte mult
pentru a o putea înfiinţa.
Au fost nenumărate obstaîn condiţiile în care în oraş cole. Acum putem spune
acelaşi serviciu costă minim cu mândrire că a meritat”,
7 lei, iar la grădiniţele par- a povestit doamna Antanas.
ticulare cel puţin 10 lei”, „Cine doreşte să se înscrie
ne-a spus doamna educa- este primit cu drag. Părinţii

doritori pot să vină să ne
viziteze şi să vadă singuri în
ce condiţii desfăşurăm actul
educaţional”, a mai spus ea.
Primăria invită părinţii să
vină să îşi înscrie copiii la
grădiniţa nouă. Înscrierile,
care au început deja, se fac
în fiecare zi între orele 8-17,
iar singurele acte necesare
sunt copia după certificatul
de naştere al copilului şi
cererea de înscriere.

Proiect de iluminat public gratuit

În şedinţa de Consilul Local
din 22 aprilie, Primăria Şag
a pus în discuţie un plan
ambiţios de a atrage fonduri
europene pentru un sistem
de iluminat public pe bază
de energii neconvenţionale.

autosuficienţi.
Ei
sunt prevăzuţi deasupra cu un panou
fotovoltaic care se
încarcă în timpul zilei
şi iluminează în timpul nopţii.

“În prezent factura la energia electrică pentru iluminatul public se cifrează la
circa 4.000 lei lunar. Avem
oportunitatea de a accesa
fonduri europene şi de a reduce din aceste costuri”, a
spus domnul Doru Georgescu, consilier al primarului şi
iniţiator al proiectului.

Proiectul are ca scop
accesarea de fonduri europene destinate
energiilor
neconvenţionale. Pentru astfel de investiţii
Uniunea
Europeană
acordă o finanţare de
98%. “Practic primăria ar
urma să suporte doar 2%
din valoarea proiectului. În
schimb beneficiile pe ter-

Stâlpii

de

iluminat

sunt

men lung ar fi semnificative. Trebuie să încercăm
să obţinem aceste fonduri
şi eu cred că avem şanse
mari”, a mai spus domnul
Georgescu.
Dacă proiectulpilot va ajunge
să fie pus în
practică, el ar
fi în premieră în
judeţul Timiş, iar de
iluminatul ecologic ar
beneficia în prima fază
zona din PUZ Vest. O
parte din aceşti stâlpi
vor fi ornamentali şi ar
urma să fie amplasaţi
în parc şi în alte locaţii.
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Au plantat pomi şi au învăţat să iubească natura
50 de copii şi profesori de
la Şcoala generală Şag au
participat la o acţiune de
amploare dedicată mediului
care s-a desfăşurat la nivel
naţional sub coordonarea
Agenţiei de Mediu. Lor li s-au
alăturat şi câţiva angajaţi
ai primăriei şi împreună
au plantat nu mai puţin de

zona verde din PUZ Vest.
Tinerii n-au stat prea mult
pe gânduri şi s-au pus imediat pe treabă. Au săpat
gropi şi au plantat cu grijă
puieţii de stejar. Cu această
ocazie ei au învăţat şi cât de
150 de puieţi de stejar roşu, important este să aibe grijă
în jurul şcolii, în parc şi în de natură.

Agenda culturală 2010

Activităţile
cuprinse
în
Agenda Culturală 2010 a comunei Şag au debutat prin
acţiunile din lunile martie
şi aprilie cofinanţate de CJ
Timiş şi cu sprijin financiar
aprobat de Consiliul Local
Şag. Au fost cumpărate flori,
arbuşti şi pomi în cadrul
activităţilor
“Prietenii Naturii” şi “Martie – a venit
primăvara”. Aceste plante au
fost plantate atât în curtea
Primăriei cât şi în parc.

În duminica din 18 aprilie a
fost organizată o excursie la
Mănăstirea Izvorul lui Miron
din Româneşti în cadrul
acţiunii “Cântecele Învierii”.
La excursie au participat 20
de şăgeni.
Agenda
Cultural-Artistică
şi Sportivă 2010 a Comunei
Şag a fost aprobată conform
Hotărârii nr. 46/30.11.2009
şi cuprinde un număr de
37 acţiuni. Acestea se vor
desfăşura în colaborare cu

Sprijin pentru producătorii de lapte
şi produse lactate

Printr-o Hotărâre de Guvern,
Ministerul a decis acordarea
unui sprijin producătorilor
de lapte şi produse lactate, în
funcţie de cantitatea livrată
anual pieţei. Conform prevederilor acestei hotărâri,
producătorii de lapte care
livrează anual cantităţi mai
mari de 10.000 de kilograme (inclusiv) vor primi
un sprijin financiar. Banii
se primesc diferenţiaţi, prin
APIA, astfel :
•
pentru
producătorii
care livrează pieţei anual între 10.000 – 20.000 de kilograme de lapte, sprijinul financiar este de 200 de euro
/ exploataţie.
•
pentru
producătorii
care livrează pieţei anual în-

tre 20.001- 200.000 de kilograme de lapte şi produse
lactate, sprijinul financiar
este între 236 şi 2360 de
euro / exploataţie, în funcţie
de cantitatea de produse.
•
pentru
cei
care
livrează anual peste 200.001
– 500.000 de kilograme de
produse, sprijinul financiar va fi de 2.000 de euro/
exploataţie.
•
pentru
cei
care
depăşesc
cantitatea
de
500.000 de kilograme anual, vor primi câte 1.200 de
euro.
Banii se acordă pentru anul
de cotă 2008-2009, iar termenul limită pentru depunerea cererilor este 14 mai
2010.

şcoala, grădiniţa, biserica şi
împreună cu tineri din localitate.
Finanţarea proprie pentru
agenda culturală este în
valoare de 136.800 lei – în
funcţie de banii existenţi în
buget pentru activităţile culturale.Consiliul
Judeţean
Timiş a aprobat cofinanţarea
unui număr de 27 activităţi,
în valoare de 14.700 lei.
Referent
Baran Marcela
PROGramul “Euro
200” a fost reLUAT
Programul
guvernamental
prin care
elevii şi
studenţii provenind din
familii cu venituri modeste
primesc câte 200 euro
pentru achiziţionarea unui
calculator va fi aplicat şi în
2010, a anunţat premierul
Emil Boc, după ce în 2009
Guvernul a intenţionat să
suspende acest program.
Cuponul în valoare de 200
euro va fi acordat unui
număr estimat de 25.000
elevi şi studenţi, şi va putea fi utilizat exclusiv în
vederea achiziţionării unui
calculator.
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CoŞURI DE GUNOI
MODERNE
În cursul lunii aprilie au
fost achiziţionate 70 de
coşuri de gunoi moderne,
din plastic, cu un design deosebit şi o valoare
estetică ridicată. Acestea
vor fi amplasate în toată
comuna.Rugăm pe toţi
cetăţenii să aibă grijă de
aceste coşuri, să nu le degradeze, dar mai ales să le
folosească.
APEL LA CURĂŢENIE
Primăria doreşte să
reamintească tuturor
cetăţenilor că este interzisă
depozitarea deşeurilor,
materialelor de construcţii
sau a utilajelor pe domeniul public. Cei care nu
respectă legislaţia riscă
amenzi drastice conform
hotărârilor consiliului local
şi a Legii mediului.
RECENSĂMÂNT AGRICOL
Guvernul a pus la
punct planul de acţiune
pentru desfăşurarea
recensământului agricol
care se va desfăşura în
perioada 2 decembrie
2010 - 31 ianuarie 2011.
Recensământul are ca
scop reactualizarea datelor
privind suprafeţele agricole
existente, efectivele de animale, sistemele de irigaţii,
numărul producătorilor
agricoli şi nivelul de dotare
a fermelor.

DECESE

(februarie - martie)
Ferenczi Niculina-Violeta
Dumnezeu să o ierte!

Trecere graduală la noua Lege a
Educaţiei Naţionale

Cele mai importante măsuri
pe care la propune noua Lege
a Educaţiei Naţionale nu vor
intra imediat în vigoare, ci
vor fi introduse gradat pentru a nu bulversa sistemul
naţional de învăţământ.

Măsura introducerii clasei
a IX-a în învăţământul gimnazial intră în vigoare doar
începând cu anul 2013.
Examenul de bacalaureat se
va desfăşura în conformitate
cu prevederile prezentei legi
începând cu anul 2012, iar
admiterea la liceu, cu un an
mai târziu. La data intrării
în vigoare a
acestei legi, tot personalul
didactic calificat, titular,
devine titular al unităţii
de învăţământ cu contract de muncă pe perioada
nedeterminată.
Potrivit
Legii
Educaţiei
Naţionale, începând cu anul
2013, admiterea la liceu se
realizează după o procedură

ce ţine cont de raportul dintre numărul de candidaţi şi
numărul locurilor oferite de
unităţile de învăţământ liceal, astfel, în cazul în care
numărul de candidaţi nu
depăşeşte numărul locurilor
oferite de liceu, admiterea
se va realiza pe
baza portofoliului
educaţional
al
elevului. În cazul
în care numărul
de candidaţi este
mai mare, admiterea se face
luând în calcul,
în proporţie de
70% portofoliul
educaţional
al
elevului, media de absolvire a învăţământului obligatoriu şi media la probele
de la evaluarea naţională
de la sfârşitul clasei a IXa, şi în proporţie de 30%
nota obţinută la disciplina
de admitere stabilită de liceu. În cazul mediilor egale,
diferenţierea se face pe baza
portofoliului educaţional al
elevului. Acesta va fi o carte
de identitate educaţională a
elevului şi va cuprinde diplome, certificate, participări
la diferite activităţi ale copilului. La finalul clasei a
IX-a va avea loc o evaluare naţională, iar rezultatele se vor acumula întrun punctaj, similar testelor
internaţionale.

ANUNŢ

Serviciul de Impozite şi Taxe reaminteşte că toţi cetăţenii
care au dobândit proprietăţi (terenuri, case, automobile
etc), sub orice formă (donaţie, cumpărare etc.), pe teritoriul administrativ al comunei Şag, au obligaţia ca în
termen de 30 de zile să le declare la Primărie.

