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Școala începe în cele mai bune condiții la Șag
Începutul de an școlar se va desfășura în cele mai
bune condiții, iar anul acesta, la ceremonia de deschidere
a noului an școlar vor putea participa toți elevii, însoțiți
de părinți. Ministerul Educației a adoptat un ordin în
acest sens, astfel că emoțiile primului clopoțel vor putea
fi resimțite deopotrivă de micuții elevi cât și de familiile
acestora.
Primăria și conducerea Școlii Gimnaziale Șag au
căutat cele mai bune soluții pentru ca toți elevii din
comuna noastră să poată participa fizic la cursuri, fără să
fie nevoiți să facă și anul acesta școală online. Astfel, cu
greu, s-a luat decizia ca, în primele luni din anul școlar,
clasele a VI-a și a VII-a să desfășoare cursurile dupăamiază, începând cu ora 12.00.
Măsura a fost luată întrucât la grădinița din comună
au loc lucrări, iar grupele de preșcolari vor fi mutate
pentru a face cursuri în corpul de clădire nou renovat
al școlii, corpul B, ocupâd, astfel, spațiile de învățământ
dedicate elevilor din ciclul gimnazial.
„Ne pare rău că a trebuit să luăm această decizie,
însă este singura soluție pe care o avem în momentul de
față pentru ca toți elevii să poată merge la școală fizic.
Pe de o parte, acest lucru se datorează întârzierii din
anii trecuți a demarării lucrărilor la grădiniță, fapt ce
nu a depins de mine, iar pe de altă parte, constatăm și

o creștere a numărului de copii care învață la unitățile
școlare din comuna noastră. Tocmai de aceea, pentru a
le oferi copiilor noștri cele mai bune condiții de studiu,
lucrăm acum la dezvoltarea infrastructurii școlare”, a
precizat primarul Flavius Roșu.
Mutarea cursurilor după-amiază pentru cele două
clase de gimnaziu este temporară, elevii urmând să revină
la programul normal la finalul lucrărilor de supraetajare
a grădiniței, preconizat să aibă loc cel târziu la finalul
acestei toamne.
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Ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu,
despre începutul noului an școlar

În anul școlar 2021-2022, care începe pe 13 septembrie, școlile vor rămâne deschise până când rata de infectare ajunge
la pragul de 6 la mie, ulterior, prag de la care vor fi o serie de condiții, inclusiv „beneficii pentru elevii și profesorii vaccinați”,
relatează Edupedu.ro. Anunțul a fost făcut de ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, într-o conferință de presă susținută
după o ședința de Guvern, la care au participat și ministrul sănătății Ioana Mihăilă, șeful DSU Raed Arafat, medicul Valeriu
Gheorghiță și Adriana Pistol, șefa INSP.
Noile scenarii de funcționare a școlii sunt:
Verde – până la rata de 6 la mie,
Galben – între 6 la mie și carantină,
Roșu – în carantină
Peste pragul de infectare de 6 la mie, propunerea Ministerului Educației este să rămână deschise doar creșele și grădinițele,
până la carantină, și clasele de școală cu elevi vacccinați (peste 12 ani, deci de la clasa a VII-a în sus).
Masca, obligatorie pentru copiii de peste 6 ani, dar nu în spații deschise
„Purtarea măştii în şcoală va fi obligatorie în continuare pentru copiii de peste 6 ani. Purtarea măştii în spaţii deschise,
însă, nu va mai fi considerată obligatorie. De asemenea, pentru activităţile sportive, ele vor fi preponderent încurajate să
aibă loc în spaţiu deschis, iar pentru activităţi sportive în spaţii închise se va decide, în funcţie de incidenţa din comunitatea
respectivă”, a declarat Ioana Mihăilă, ministrul Sănătății.
Ceremoniile de deschidere a anului școlar
În ceea ce priveşte ceremoniile de deschidere a noului an şcolar, ministrul a afirmat că „anul acesta le vom permite, pentru
că sunt multe alte acţiuni care sunt permise, acţiuni cu mii de persoane”.
El a explicat că singurele condiţii vor fi ca aceste ceremonii să aibă loc în exterior, să aibă o durată maximă de o oră şi
jumătate şi să se poarte masca de protecţie, fiind vorba despre aglomerări de persoane.
„Ştiţi cum e, nu ne facem griji pentru copii atunci când merg la festival, atunci când merg pe plaje supraaglomerate,
atunci când merg în mall-uri supraaglomerate, dar, dintr-o dată, sunt părinţi care îşi fac griji că vai Doamne, merg în şcoală!”,
a susţinut ministrul.
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STRUCTURA ANULUI ȘCOLAR 2021-2022 publicată
de Ministerul Educației. Calendarul cursurilor și vacanțelor

Ministerul Educației a publicat Calendarul Anului
Școlar 2021-2022. Potrivit documentului emis de Ministerul
Educației, în noul an școlar cursurile vor începe în data 13
septembrie 2021.
Structura anului școlar 2021-2022
Anul școlar 2021- 2022 se structurează pe două semestre
(34 de săptămâni), după cum urmează:
Semestrul I va avea 14 săptămâni de cursuri, dispuse în
intervalul 13 septembrie 2021- 22 decembrie 2021.
Semestrul al II-lea va avea 20 săptămâni de cursuri,
dispuse în intervalul 10 ianuarie 2022- 10 iunie 2022, cu
includerea programului ,,Școala Altfel’’, în perioada 8- 14
aprilie, interval în care se pot organiza fazele naționale ale
olimpiadelor școlare.
Vacanțele elevilor în anul școlar 2021- 2022
- 25- 31 octombrie 2021: vacanță pentru învățământ
preșcolar și primar;
- 23 decembrie 2021- 9 ianuarie 2022: vacanța de iarnă;
- 15 aprilie 2022- 1 mai 2022: vacanța de primăvară;
- 11 iunie 2022- până la data din septembrie 2022 la
care vor începe cursurile anului școlar 2022 – 2023, vacanța
de vară.

Rechizite pentru prichindei

Toți copiii merită se meargă la școală,
iar pentru a veni în sprijinul celor mai puțin
norocoși, reprezentanții Bisericii Ortodoxe din
Șag cer sprijinul comunității. Și anul acesta
are loc o strângere de rechizite, care apoi vor
fi dăruite micuților care provin din familii
defavorizate.
„Dragii noştri, aşa cum am anunțat la Sfânta
Liturghie şi anul acesta strângem rechizite
pentru copilașii mai puțin norocoși.
Probabil e campania cea mai importantă din
an, dat fiind faptul că fără sprijin material, mii
de copii din România abandonează școala anual.
Dacă dorești să contribui și tu la un viitor
mai bun pentru noi toți, sprijinind copiii de
lângă noi să aibă parte de educație, te așteptam
până la data de 12 Septembrie cu donații
constând în rechizite (acestea pot fi și folosite,
dar în stare foarte bună) la biserica noastră.
Cei ce nu au timpul necesar să meargă la
cumpărături pot face donații în bani la epitropia
bisericii noastre.
PS: Nu cred că o să avem reclamații de la
copilași dacă în ghiozdănele scăpăm și câte
un pachețel de biscuiți sau bombonele”, este
mesajul preotului paroh al Bisericii Ortodoxe
din Șag, Florin Băran.
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Kirchwei la Șag

Cu ocazia împlinirii a 137 de ani de la sfinţirea
Bisericii Catolice cu hramul Sf. Gerhard, enoriaşii catolici
din Şag, indiferent de apartenenţa lor etnică, cu sprijinul
Primăriei şi a filialei locale a UDMR, orgnizează, pe data
de 25 septembrie 2021, sărbătorirea Hramului Bisericii
Catolice (Kirchwei/Buciu) cu un spectacol cultural
– artistic la care şi-au anunţat participarea opt grupe
folclorice ale naţionalităţilor conlocuitoare din Banat.
Din cadrul manifestărilor de Kirchwei nu vor lipsi
momentele solemne, dar nici tradiționala paradă a
costumelor populare. De asemenea, va fi organizată o
vizită a oficialităților la Muzeul comunei, iar fanfara și
formațiile de dansuri tradiționale ale minorităților vor
asigura buna dispoziție.
PROGRAMUL EVENIMENTELOR
13.00 – 13.30- Adunarea participanţilor la alai, la
Pico Belo (str. I, nr 1)
13.40 - Plecarea alaiului, cu Fanfară, pe străzile
comunei, pe la Primărie şi apoi pentru luarea Rozmarinului
împodobit şi apoi venirea spre Biserică

15,55- Întâmpinarea şi salutul feţelor bisericeşti în
faţa Bisericii
16.00 – 17.00 - Slujba Festivă
17.00- Plecarea spre Căminul Cultural
17.10 – 17.20 - Urarea de Bun Venit adresată tuturor,
Prezentarea programului şi a sponsorilor
17.20 – 18.00 - Licitarea Rozmarinului, a Pălăriei şi
Baticului, după obiceiul datinei şwabilor bănăţeni
18.00 – 20.00 - Program artistic al grupelor folclorice
invitate
20.00 – 21.30 - Pauză de masă
21.30 - Muzică, dans, momente vesele, tombolă şi
voie bună până la … cântatul cocoşului.
Notă
• Orele pot suferi mici modificări în funcție de
propunerea Bisericii și a organizatorilor.
• Observaţii: Sărbătoarea va avea loc doar dacă
condiţiile igienico-sanitare permit şi cu respectarea
dispoziţiilor în vigoare pentru acea dată.
INTRAREA LIBERĂ!

Petrecere mare la Zilele Comunei Șag
Au fost patru zile de voie bună, petrecere și distracție,
la Zilele Culturale ale Comunei Șag, și anul acesta.
Începând de sâmbătă, 14 august și până marți, în 17
august, evenimentele organizate în comuna noastră au
adunat numeroși participanți, atât cei implicați în diferitele
manifestări, cât și spectatori din comună sau invitați.
Conform tradiției, prima zi a fost dedicată manifestărilor
sportive. Au avut loc turnee de șah, go și campionate de
fotbal, iar toate activitățile s-au bucurat de un număr mare
de participanți.
Evenimentele au continuat duminică, în 15 august,
atunci când au avut loc tradiționalele parade ale costumului
popular și ale cailor și căruțelor împodobite. Acestea au

plecat de la Primărie, anunțând astfel începerea rugii. Alaiul
a ajuns apoi în Parcul Central, acolo unde a avut loc o slujba
de Te Deum, urmată de tradiționala horă a satului și de
balul de rugă.
A urmat apoi petrecerea propriu-zisă, la care, respectând
normele impuse de pandemia de coronavirus, șăgenii s-au
putut bucura de spectacolul de muzică populară susținut
de Doriana Talpeș împreună cu formația și Ion Dragomir –
Papu. Surpriza serii a fost amfitrionul evenimentelor, Liviu
Vârciu.
Petrecerea a continuat și luni, în 16 august, atunci
când a avut loc un nou spectacol susținut de Andreea Voica
și formația condusă de prof. dr. Deian Galetin, Geanina
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Petrecere mare la Zilele Comunei Șag
Giblak și Cosmin Popa împreună cu formația Vest Music
condusă de Gabi Iorga.
Și ultima seară a evenimentelor a adus din nou șăgenii
împreună. Aceștia s-au putut bucura de un nou program
artistic susținut de Isabela Halmai, Gigi Cărășanu, Violeta
Mladenov, Sebastian Cucec și Carmen Popovici Dumbravă
cu formația condusă de Cristi Chirici și Adrian Peptenar.
Pe această cale, autoritățile locale doresc să transmită
mulțumiri tuturor șăgenilor pentru că au participat la Zilele
Culturale ale Comunei și că au respectat toate regulile
impuse în această perioadă.
„Festivitățile prilejuite de Zilele Culturale ale comunei
Șag și a Rugii Bănățene din acest an au reprezentat un
moment important pentru comunitatea noastră și o reușită
din toate punctele de vedere.
Vă mulțumesc în primul rând dumneavostră, celor
care ați participat, pentru că ați arătat că Șagul reprezintă o
comunitate unită și un loc unde tradițiile contează.
Mulțumesc colegilor din administrație, colaboratorilor
din alte instituții, tuturor celor care s-au angrenat în efortul
organizatoric, pentru ca reușita evenimentului să fie o
certitudine.
Le mulțumesc, nu în ultimul rând, artiștilor care s-au
manifestat pe Scena Șăgeană și care au fost la înălțime,
confirmând așteptările și entuziasmul publicului.
Fie ca această mare sărbătoare a creștinătății, pe care
am marcat-o și în acest an, să aducă prosperitate, sănătate
și bucurie familiilor dumneavoastră, iar comunitatea
șăgeană să fie binecuvântată!”, a spus primarul Flavius
Roșu.
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Doi timișoreni, prinși de polițiștii locali din Șag
aruncând gunoaie

Polițiștii locali din Șag au prins
doi bărbați în timp ce aruncau
deșeuri pe raza comunei noastre. Cei
doi bărbați, de loc din Timișoara, au
fost zăriți de pădurar, care a anunțat
imediat poliția.
„Am fost solicitați de către
pădurarul Cantonului Silvic 12, prin
apel telefonic, că 2 persoane de sex

masculin, B.D - 35 ani, din Timișoara
și N.V - 30 de ani, din Timișoara, au
aruncat și abandonat deșeuri, respectiv
moloz, peturi, cartoane, etc. pe
domeniul public, în pădurea comunei
Șag. Am intervenit imediat și am reușit
să îi prindem pe cei doi în flagrant,
deși au încercat să fugă de la locul
incidentului”, au anunțat reprezentanții
Poliției Locale Șag.
Fiecare dintre cei doi bărbați s-a
ales cu câte o amendă în valoare de
6.000 de lei. În plus, aceștia au fost
obligați să adune deșeurile abandonate,
pe cheltuiala proprie.
„Vom rămâne intransigenți cu cei
care încalcă normele civice de orice fel
și vom rămâne determinați în a proteja

mediul în care trăim cu toții!”, mai
spun polițiștii locali.

POLIȚIA LOCALĂ ȘAG VĂ INFORMEAZĂ
În atenția proprietarilor de terenuri din comuna Șag!
Poliția Locală demarează ample acțiuni de verificare a modului în
care aceștia le întrețin.
În ultima perioadă, s-a constatat o creștere a numărului de sesizări
primite de la cetățeni referitoare la terenurile neîntreținute de proprietari,
nesalubrizate și necosite. Pentru a veni în întâmpinarea proprietarilor
care au omis să își salubrizeze terenurile deținute, să cosească buruienile
și vegetația crescută pe acestea, Poliția Locală atrage atenția că proprietarii
de terenuri au obligația să le îngrijească, în caz contrar riscând sancțiuni
între 1.000 și 1.500 lei, conform HCL 15/31.04.2021. De asemenea,
cum pe majoritatea acestor terenuri s-a constatat prezența ambroziei,
plantă care provoacă alergii grave și are efecte nocive asupra unui număr mare de cetățeni, vor fi efectuate verificări și pe
această linie. Sancțiunile pe care le riscă cei care nu-și curăță terenurile de ambrozie sunt, conform Legii nr. 62/2018, de la
1.000 lei la 5.000 lei pentru persoanele fizice şi cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru persoanele juridice.

S-a făcut din nou dezinsecția la Șag
În comuna noastră, și în luna august a fost organizată o nouă etapă de
dezinsecție. Au avut loc stropiri la sol, în cadrul cărora au fost împrăștiate din nou
substanțe împotriva insectelor nedorite. Procedura a fost realizată într-o perioadă
în care nu a plouat, astfel că substanțele împrăștiate au acționat la parametrii
optimi, dovedind eficacitate sporită.
Substanțele folosite pentru realizarea stropirilor sunt omologate de către
Ministerul Sănătății și nu pun în pericol sănătatea populației.
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Camere de înaltă rezoluție,
la intrările în Șag

Începând de joi, 5 august, sistemul de supraveghere al
comunei Șag s-a extins cu alte trei noi camere de supraveghere.
Spre deosebire de celelalte 40 deja instalate în comună, acestea
filmează la o rezoluție mai înaltă, astfel că scopul lor va fi de a-i
surprinde pe șoferii care încalcă legea, din moment ce în imagini
vor fi vizibile și numerele de înmatriculare ale mașinilor. Cele
trei noi echipamente sunt amplasate la intrările în comună.
„Sistemul de supraveghere gestionat de Poliția Locală și
totalizând în acest moment peste 40 de camere, a înlesnit

depistarea multor infracțiuni și a multor persoane care au
încălcat legea, fapt ce a dus la aplicarea multor sancțiuni
contravenționale. Vom continua cu updatarea lui, în zone
«sensibile», izolate, pentru a-i depista pe cei care aruncă
deșeuri în locații nepermise. Facem toate aceste investiții
pentru siguranța șăgenilor, pentru un mediu mai sănătos și,
implicit, pentru creșterea calității vieții locuitorilor comunei
noastre”, transmite Flavius Roșu, primarul comunei Șag.

Continuă asfaltarea drumurilor din zona Mănăstirii
Asfaltarea celor peste 7 kilometri de
străzi din zona Mănăstirii include și 2
tronsoane de lățime mai mică, respetiv
de 2,75 m asfalt + 0,5 m acostament, pe
străzile LIII și XLVIII.
Prima are această dimensiune din
pricina faptului că PUZ-ul conține doar
o parte a drumului, așa cum e stipulat și
de lege, cealaltă jumătate fiind inclusă în
alt PUZ, aflat acum în lucru. Autoritățile
locale au în plan să asfalteze și partea
care în prezent este teren agricol, odată
ce va fi finalizat PUZ-ul și cedată partea
de drum aferentă către Primărie.
În cazul celei de-a doua străzi, nu
s-a putut asfalta deoarece jumătate
din drum este sub sechestru ANAF,
proprietarul PUZ-ului neputându-l
ceda Primăriei. Și în acest caz, la finalul
rezolvării situației juridice și odată cu
cedarea terenului către Primărie, se are în
vedere asfaltarea acestei părți de stradă.

„Cele două străzi sunt parte
din proiectul de asfaltare al Zonei
Mănăstire, așa cum a fost el votat în
unanimitate de către vechiul Consiliu
Local. Am decis atunci, împreună,
că nu putem nedreptăți cetățenii care
locuiesc pe aceste două străzi, având
în vedere situațiile respective. Azi, unii
dintre ei, foști sau actuali consilieri se
arată mirați, uitând ce au votat.
De asemenea, vom demara
procedura de expropriere pe direcția
străzii XXIV, în vederea întocmirii
unui proiect de realizare a unei piste
de biciclete/ trotuar de-a lungul acestui
tronson, pe toata lungimea lui”, a
explicat primarul Flavius Roșu.
Autoritățile anunță că vor continua
lucrările de asfaltare a străzilor din
zona Mănăstire, conform programului,
etapizat, iar investițiile sunt realizate
din fonduri de la bugetul local.
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Se execută trageri cu muniție de război,
în apropiere de Șag

În perioada septembrie-octombrie 2021, în Poligonul de
tragere Chișoda se execută trageri, ziua și noaptea, cu întreg
armamentul de infanterie, armamentul de pe TAB, iar in
sectorul grenade se aruncă grenade de mână de război.
Astfel, în zilele în care se vor efectua trageri, locuitorii din
comună nu au voie să intre în zona periculoasă și de siguranță
a poligonului.
Se executa trageri in perioada:
– SEPTEMBRIE 2021 – 02, 07, 09, 14, 16, 21, 22, 23,
28, 30
– OCTOMBRIE 2021 – 04, 05, 06, 07, 12, 14, 19, 20,
21, 27, 28
În zilele de 22.09, 28.09 și 04.10.2021 se execută trageri suplimentare față de cele prevăzute în înștiințare.

Despăgubiri pentru fermierii care
PRIMĂRIA ȘAG
au avut pierderi din cauza secetei DATE DE CONTACT
Având în vedere culturile de floarea soarelui și porumb afectate de seceta

extremă din acest an, anunțăm pe această cale fermierii din comună, care au fost

Primar

0742268223

afectați de acest fenomen, că pot depune cereri prin care solicită reducerea normei

Viceprimar

0744394132

de venit ca urmare a unor fenomene meteorologice nefavorabile. Aceste cereri vor

Consilier

fi depuse la Biroul agricol al Primăriei Șag, în vederea solicitării comisiei pentru
constatarea pagubelor și evaluarea pierderilor.
Suma totală de 1,8 miliarde de lei a fost cerută de ministrul agriculturii, Adrian
Oros, de la Ministerul Finanțelor. Banii ar urma să ajungă la fermierii care au
suferit pierderi din cauza secetei înregistrate la culturile de primăvară, înființate în
2020.
Reamintim că anul trecut fermierii au primit bani pentru despăgubirile aferente

al primarului
Poliția locală

0742268231

Stare civilă

0756013060

Taxe
și impozite

culturilor de toamnă, înființate în 2019, dar au fost ”uitați” pentru culturile de

Urbanism

primăvară, din 2020. Din datele MADR ar fi vorba despre 1,2 milioane hectare

Asistență

afectate, unde va fi nevoie de peste un miliard de lei.
Reamintim sumele maxime pe hectar pe care fermierii le-au încasat pentru

socială

culturile de toamnă:

Biroul

Grâu 925 lei/ha,

agricol

Secară 925 lei/ha,

Serviciul

Triticale 805 lei/ha,
Orz 912 lei/ha,

voluntar pentru

Orzoaică 951 lei/ha,

situații de

Ovăz 772 lei/ha

urgență

Rapiță 1002 lei/ha.

0740364503

0256/395368
0256/395368
0256/395368

0256/395368

0766840900

