TAXE ŞI IMPOZITE

În 30 septembrie expiră termenul limită până la care puteţi achita
taxele şi impozitele locale fără majorări!
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Noul an şcolar, sub auspiciile reformei

Editorial

Şcoala Şag îşi propune să
obţină performanţe ridicate
Şcoala cu clasele I-VIII din
Şag a întâmpinat noul an şcolar
cu speranţe de bine, dar şi cu
emoţii. Începe un an greu, în
care învăţământul trebuie să
aducă rezultate cât mai bune.
La festivitatea de deschidere, după ceremonialul religios, urmat de cuvântare a
domnului primar, domnul director Nicolae Zîncă le-a făcut
elevilor şi părinţilor prezenţi
o scurtă a introducere în
ce priveşte noutăţile anului
şcolar. „Ne propunem să avem
un învăţământ cât mai aproape
de nevoile individuale ale copiilor şi cu îndeplinirea standardelor naţionale”, a declarat
pe această temă directorul
şcolii Şag, domnul director.
„Prin activităţi extra-curiculare încercăm să contribuim
la dezvoltarea copiilor”, a mai
spus acesta. De asemena, vrem
să punem accent suplimentar
pe măsurile de siguranţă a elevilor în şcoală.

Evaluarea iniţială
Aceasta presupune testarea
după două săptămâni de la începutul şcolii, perioadă în care
elevii vor face o recapitulare.
Testele standardizate sunt
alcătuite după modele concepute de Minister. Clasa I va
susţine evaluarea la sfârşitul
semestrului. Clasele II-IV vor
fi testate la limba română,
matematică şi ştiinţe. La gimnaziu: română, matematică,
limbă modernă, fizică, chimie,
biologie, cultură civică.
Rezultatele testării nu vor fi
făcute publice şi nici nu vor fi
trecute în catalog. Ele vor fi discutate individual cu părintele
şi în funcţie de ele va fi stabilit
un program de dezvoltare pentru elev. La finalul anului va
avea loc o nouă evaluare pentru a măsura progresul înregistrat.
Introducerea
uniformelor
Într-una din clase, la cererea

La început
de an şcolar,
doresc să mă
adresez în
special elevilor
şi părinţilor.
Anul acesta
avem de a face cu o schimbare majoră a modului în care
facem învăţământ. Eu cred că
sunt schimbări care acum pot
părea dureroase, dar repede
se va vedea că ele sunt bune.
La ce folos să ne acoperim
de note mari, dacă ele nu
au substanţă? Bacalaureatul ne-a arătat că trebuie
să revenim cu picioarele pe
pământ şi să facem educaţie
nu doar pentru a da ceva de
făcut copiilor până ei cresc
mari. Şcoala nu trebuie să fie
un loc unde ei învaţă teorii
sterile, ci un loc unde ei devin
oameni, cu cunoştinţe folositoare, cu principii corecte, cu o
minte dezvoltată, capabili să
înţeleagă, nu doar să repete
şi să tocească. Rezultatele
lor trebuie să respecte fidel
munca depusă.

Venus Oprea, primar
părinţilor, a fost introdusă uniforma cu rezultate foarte bune.
„Analizăm posibilitatea de a
generaliza această uniformă la
toată şcoala”, a spus directorul
Nicolae Zîncă.
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Curent în PUZ Vest
INTRODUCEREA curentului
electric în PUZ Vest este tot
mai aproape!
În urma licitaţiei din vară,
Primăria a trecut la pasul
următor şi a semnat contrac
tul cu o firmă specializată care
a căştigat concursul. Aceasta
s-a apucat deja de treabă şi
a comandat stâlpii de curent.
Vor fi racordate circa 200 de
terenuri, termenul de execuţie
fiind luna noiembrie. La rectificarea bugetară, Consiliul

Local a aprobat suplimentarea sumei pentru proiectul de
iluminat, cu bani încasaţi din
vânzarea terenurilor.
Deoarece actele pentru
curent durează destul de
mult, Primăria îi sfătuieşte pe
cei vizaţi să nu aştepte fina
lizarea lucrărilor şi să înceapă
încă de pe acum demersurile
către Enel pentru a obţine
documentaţia necesară şi a
evita alte întârzieri.

Se apropie recensământul populaţiei
• Denumirea instituţiei de
învăţământ absolvită/în curs
de absolvire
• Ocupaţia
• Denumirea unităţii la care
lucraţi
• Perioada construirii clădirii în
care se află locuinţa
• Suprafaţa camerelor de locuit

Recensământul Populaţiei
şi Locuinţelor se va desfăşura
între 20 şi 31 octombrie 2011,
are loc după mai bine de 9 ani
de ultimul recensământ şi este
primul după intrarea României
în Uniunea Europeană. Toţi
cetăţenii trebuie să colaboreze
cu recenzorii şi le vor furniza
informaţii despre persoana lor,
familie şi locuinţă.
„Acest
recensământ
al
populaţiei şi locuinţelor este
o cercetare statistică oficială
amplă,
obligatorie
pentru
toate ţările Uniunii Europene,
care se realizează o data la 10
ani. Prin această cercetare se
realizează numărarea oficială
a populaţiei pe teritoriul unei
tari, în toate unităţile administrativ-teritoriale”, a declarat preşedintele Institutului
Naţional de Statistică, Vergil
Voineagu.

Pentru
ca
desfăşurarea
recensământului să fie cât mai
eficientă, cetăţenii sunt rugaţi
să pregătească următoarele
informaţii:
• Codul numeric personal
• Data stabilirii în localitate

Familiile
trebuie
să
pregătească date inclusiv pentru persoanele plecate din ţară,
indiferent de perioadă. Datele
şi informaţiile vor sunt strict
confidenţiale, ele folosind doar
pentru evidenţe statistici. Recenzorii nu vor solicita documente, toate informaţiile vor
fi furnizate de către oameni pe
proprie răspundere.
Cei care nu colaborează cu recenzorii riscă amenzi de până
la 5.000 de lei.

Ştiri pe scurt
EXTINDEREA UTILITĂŢILOR
ÎN PUZ VEST
Consiliul Local a aprobat proiec
tul de introducere a utilităţilor în
noua zonă destinată locuinţelor
din PUZ Vest. Este vorba de o
suprafaţă de circa 5.000 de metri
pătraţi, corespunzătoare parcelelor vândute recent. Într-o primă
fază este vorbe de pietruirea a

1 km de drum, urmând ca în
anii următori să fie şi asfaltaţi.
De asemenea, se doreşte extinderea reţelei de apă prevăzute în
proiect.
AU MAI RĂMAS 2 TERENURI
DE VÂNZARE
În ciuda crizei, interesul imobiliar pentru comuna noastră

este în continuare foarte ridicat. Din cele 24 de terenuri
scoase la licitaţie, au mai
rămas de vândut doar două.
Cei interesaţi sunt aşteptaţi
la primărie să se înscrie.
Licitaţiile au loc la primărie, vinerea de la ora 9.30. Valoarea
de pornire a licitaţiei este de
14,950 euro/mp+TVA.
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Pompierii voluntari, omagiaţi de ziua lor
POMPIERII Voluntari
AI ŞAGULUI

Ziua Pompierilor din România, care se sărbătoreşte pe
13 septembrie, nu a trecut
neobservată la Şag, unde
există o veche tradiţie în acest
domeniu. Cu această ocazie,
echipa de voluntari care constituie Serviciul Voluntari pen-

tru Situaţii de Urgenţă s-a reunit la Primărie.
Anul acesta ei au avut patru
intervenţii. De ani de zile ei
combat focurile neautorizate
puse de agricultorii care vor să
îşi ardă miriştile. În discuţia

Ioan Munteanu
Dumitru Chifan
Arpad Kövago
Francisc Kocsis
Geza Makk
Gheorghe Kollar
Ioan Vieru
Ladislau Erdei
Florian Baidoc
Mihai Popescu
Iosif Kannalaş
Sorin Brânzoi
Ovidiu Brânzoi
cu reprezentanţii Primăriei,
s-a scos în evidenţă faptul că
numai cu amenzi usturătoare
poate fi stopat fenomenul.

Extinderea trotuarelor în zona Chicago
Primăria a început lucrarea de
extinderea a trotuarelor din
zona Chicago. „Deocamdată
facem atât cât putem. Nu pot
să dau termene de finalizare
pentru că depinde de ce bani
avem la dispoziţie. Dar intenţia
clară este de a face trotuare în
toată zona”, a spus primarul.

Noutăţi aduse de legea învăţământului
Inspectoratul Şcolar Timiş
a tras un semnal de alarmă,
atenţionând că şcolile din
judeţ care nu au performanţe
şcolare vor fi desfiinţate. Articolul 3 din noua lege a
învăţământului
introduce
principiul răspunderii publice,
în baza căruia instituţiile de
învăţământ răspund public de
performanţele lor. De asemenea, finaţarea se va face per
elev.
Modificările majore
ale
Legii educaţiei fac referire la
reconfigurarea ciclurilor de

studii: învăţământul obligatoriu va fi de 10 ani iar clasa pregătitoare e inclusă în
învăţământul obligatoriu, deci
copilul va intra în sistem la
vârsta de 6 ani. Clasa a IX-a
trece la gimnaziu, însă doar
peste patru ani, pentru a nu
bulversa elevii care în prezent
sunt înscrişi la gimnaziu.
O altă modificare adusă de
noua lege este diminuarea
numărului de ore pe care elevii le vor petrece la şcoală,
orarul urmând să aibă 20 de
ore pe săptămână în cazul

claselor I-IV, 26 de ore, în cazul gimnaziului şi 30 de ore pe
săptămână, la liceu.
Admiterea la liceu sa va face
în următorul mod: 70% se va
lua în considerare “portofoliul
educaţional” şi rezultatele la
evaluarea naţională, iar 30%
va fi luat in considerare examenul care se va da la nivelul
fiecărui liceu. Bacalaureatul va
fi mult mai riguros şi se va da
din probe “transdisciplinare”
– adică nu va mai exista acea
separare “artificială” între materii.

4

Jurnalul de Sag
,
Ambrozia, duşmanul dintre buruieni

rile scad sub 9 grade Celsius.

Medicii trag semnale de
alarmă faţă de o sursă
puternică de alergie, este vorba de polenul de ambrozie, o
buruiană numită şi iarba pârloagelor, care creşte necontrolat în România şi care nu se
combate în mode eficient. Cei
afectaţi de alergie fac rinită
alergică, strănută des, le curge
nasul, au ochii iritaţi şi reuşesc
să îşi domolească simptomele
doar cu medicamente pe care

trebuie să le ia pe tot parcursul
sezonului cald. Polenul este
mai toxic pentru persoanele cu
astm.
Ambrozia se găseşte mai ales
de-a lungul şoselelor şi a căilor
ferate, înfloreşte din primăvară
şi până la sfârşitul toamnei, se
înmulţeşte extrem de rapid, fiind favorizată în special de verile secetoase. Polenul dispare
numai atunci când temperatu-

Regionalizarea, binevenită în vest
Un proces aşteptat de bănăţeni
de mai bine de 20 de ani este
pe cale să fie realizat. Regionalizarea va aduce multe beneficii întregii regiuni de Vest.
Preşedintele
Consiliului
Judeţean Timiş, Constantin
Ostaficiuc, este un susţinător
înfocat al regionalizării. „Realizarea cât mai rapidă a
reorganizării
administrativteritoriale a României va contribui la atât de necesara
reformă a statului, astfel încât
ţara noastră să devină cu
adevărat un stat european”,
spune acesta. Pentru acesta,
regionalizarea înseamnă apropierea decizie de cetăţean.
O serie de atribuţii ale actualului Consiliu Judeţean
vor fi transferate primăriilor
în timp ce instituţia care va
reprezenta regiunea va prelua di atribuţiile Guvernului.
Primăriile vor avea mai mulţi

Pentru a veni în sprijinul cetăţenilor care pot su
feri în urma bolilor cauzate
de această plantă, Primăria
Şag solicită persoanelor care
deţin terenuri să le întreţină
corespunzător şi să ajute la
eradicarea buruienilor de pe
raza comunei noastre prin
tăiere sau smulgere. În ceea ce
priveşte ambrozia, specialiştii
recomandă smulgerea plantei
din rădăcină, pentru a o combate cât mai eficient.
În majoritatea ţărilor europene, ambrozia este considerată
o plantă de carantină şi este
stârpită. În prezent, la noi în
ţară această buruiană nu face
parte din lista plantelor periculoase.

CĂSĂTORII
Kovacs Arpad cu
Dudaş Cristina Adriana
Ioţcovici Ioan Ciprian cu
Bud Andreea Corina
Nechifor Dumitru cu
Mihăilă Mihaela
Chifan Dumitru Cristian cu
Rus Simona Mariana

bani şi mai multă putere de
decizie. Birocraţia şi costurile de funcţionare a statului
ar fi reduse semnificativ prin
desfiinţarea
a
numeroase
structuri. Practic, reorganizarea administrativ-teritorială va
duce şi la o mai bună absorbţie
a fondurilor europene.
“Este necesară demararea
cât mai rapidă a procesului de
descentralizare, ca element de
pregătire a regionalizării”, este
de părere şeful CJT.

Chiribucă Cosmin cu
Bădăi Maria Magdalena
Bianca
Casă de piatră!

DECESE
Geis Ecaterina
Sîmboan Aurel
Păşcălu Floare
Dumnezeu să-i odihnească în
pace!

