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Dragi șăgeni,

Acum, când sărbătorile se apropie, putem să spunem cu conștiința 
împăcată că, până acum, am muncit concret cu toții pentru a crea o 
comunitate mai bună, mai prosperă și mai sigură. 

Ne-am străduit cu toții, atât cei din administrație, cât și cei de acasă, 
să facem tot ce ne stă în putință să ne realizăm planurile, visurile, și să 
avem, la finalul anului, cât mai multe realizări. 

Este, însă, perioada în care, mai înainte de toate, suntem 
recunoscători, și nu mândri. Toate succesele pe care le-am înregistrat 
nu ne  fac să fim plini de sine, ci să ne dorim să avem, în continuare, 
ambiții mai mari, proiecte mai multe și mai bune, astfel încât să fim noi 
înșine mulțumiți, dar și să-i mulțumim ce cei din jurul nostru. 
Toate aceste eforturi pe care le depunem ne fac mai puternici, mai buni 

și mai mândri. Iar eu, în calitate de edil al acestei comune, mă bucur că mi-ați dat șansa să îmi aduc contribuția 
pentru dezvoltarea acestui loc minunat care este Șagul.

Crăciunul este perioada în care sărbătorim solidaritatea umană, care ne definește pe fiecare dintre noi, 
în egală măsură. E momentul în care, indiferent de realitățile, nu întotdeauna ușoare, ale vieții cotidiene, 
ne dorim, atât pentru noi, cât și pentru semenii noștri, zile cu pace și voie bună. Totodată, este o perioadă a 
bilanțurilor și a trecerii în revistă a planurilor de viitor. 

Iar eu, ca reprezentant al administrației, îmi doresc ca, în fiecare zi, instituția pe care o conduc să fie mai 
performantă, mai aproape de cetățeni și mai operativă în rezolvarea oricăror situații ce ar putea apărea. De 
asemenea, vă asigur că, deși nu întotdeauna reușim să facem tot ce ne propunem, ne dăm silința să fim mai 
buni, în fiecare zi. Ne provocăm în fiecare zi și ne dorim ca toate planurile noastre să prindă contur. Strădania 
noastră, a întregii echipe din Primărie, este să îmbunătățim permanent relația cu cetățenii, să le oferim condiții 
cât mai bune de trai și să dezvoltăm, alături de dumneavoastră, comuna Șag. 

Acum, la ceas de sărbătoare, gândurile mele se îndreaptă spre fiecare membru al comunității pe care cu 
onoare și responsabilitate o conduc. 

Vă doresc fiecăruia dintre dumneavoastră ca această perioadă să vă fie timp de meditație, iar Nașterea 
Domnului să fie o renaștere interioară spre a ne descoperi mai buni. Îmi doresc ca, împreună cu dumneavoastră, 
membrii comunității noastre, să petrecem această vreme în armonie și acceptare. 

De sfintele sărbători să aveți Lumina Nașterii Domnului în suflete și prosperitate în case!
Vă doresc Crăciun Fericit și un An Nou în sănătate și bunăstare!

Cu respect,
Flavius Alin Roșu

Primarul dumneavoastră

Editorial

Primăria și Consiliul Local Șag 
vă urează Crăciun Fericit și La Mulți Ani!
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Bucuria Nașterii Domnului 

să vă însoțească gândurile, în 
această perioadă de sărbătoare. 
Vă doresc să petreceți 
Crăciunul și Anul Nou în 
sănătate, înconjurați de toți 
cei dragi, iar sărbătorile să vă 
fie prilej de fericire și liniște 

sufletească. Pacea să domnească în casele fiecărui locuitor 
al comunei noastre!

Să aveți sărbători cu bine!
Crăciun Fericit și La Mulți Ani!

Viceprimar, 
Kapor Antonius

CONSILIERII LOCALI
Ciuculescu Ovidiu-Daniel
Sauca Cristian
Bujora Sebastian
Marincu Borislav
Sârbovan Vlad-Călin
Homorodean Doru-Nicolae
Ciocârlan Dumitru
Ivan Valentin
Apostu Bogdan-Ștefan
Luca Florin
Purcar Sorina-Cristina
Răducă Cristian
Urează tuturor locuitorilor comunei sărbători fericite 

și un An Nou plin cu bucurii. Sărbătoarea Nașterii 
Domnului să vă aducă armonie în case și liniște în suflete, 
iar Anul Nou să vă fie plin de speranță!

Crăciun Fericit și La Mulți Ani!

Sā fim toți sănătoşi, dragi 
timişeni!

Crăciun fericit!

Mihai Ritivoiu
Prefect de Timiş

De Sfintele sărbători ale 
Nașterii Mântuitorului și la 
cumpăna dintre ani, întregul 
colectiv al C.S. Timișul Șag 
vă urează ani mulți și fericiți, 
multă sănătate, credință și 
speranță, belșug, noroc și 
împliniri, alături de cei dragi. 

Sărbători fericite!

Așteptăm cu emoție și 
bucurie sărbătorile sfârșitului 
de an. Sunt zile în care 
fiecare dintre noi caută să se 
împace cu sine și cu cei din 
jur și să pornească înainte 
cu speranța unui viitor mai 
bun. Vă doresc să aveți parte de sărbători 
binecuvântate, cu liniște și sănătate, iar în anul 
ce vine să vă aveți parte de tot ce vă doriți. 

Sărbători Fericite!

Director, Școala gimnazială Șag
prof. Cristian-Ioan MOGA
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INVESTIȚII
Modernizarea grădiniței 

vechi din Șag, tot mai 
avansată 

Sala de sport, 
aproape de finalizare

PRIMĂRIA ȘAG DATE DE CONTACT
Primar 0742268223

Viceprimar 0744394132

Consilier al primarului 0740364503

Poliția locală 0742268231

Stare civilă 0756013060

Taxe și impozite 0256/395368

Urbanism 0256/395368

Asistență socială 0256/395368

Biroul agricol 0256/395368

Serviciul voluntar 

pentru 

situații de urgență

0766840900

Lucrările de reabilitare și etajare a Grădiniței Vechi din Șag 
au început în vara acestui an, iar ritmul cu care avansează este 
unul mulțumitor. Până în prezent, s-a realizat decopertarea 
vechii clădiri, au fost îndepărtate elementele de tâmplărie, 
dar și pereții interiori, urmând ca în perioada următoare, 
echipa de muncitori să pornească lucrările de construcție  
propriu-zisă a elevației. Apoi, vor fi refăcute compartimentările, 
astfel încât spațiile rezultate la final să fie adecvate procesului 
educațional. 

Conform proiectului, compartimentarea noului spațiu 
va include, pe lângă sălile de clasă, și realizarea unui cabinet 
medical și a grupurilor sanitare pentru copii și pentru 
personalul unității de învățământ. Iar pe lângă construcțiile 
propriuzise, urmează să fie realizate și racordurile clădirii la 
rețelele de energie electrică, apă și canalizare. 

Investiția, în valoare de 1.250.000 lei, este asigurată din 
fonduri de la bugetul local.

Una dintre cele mai avansate lucrări este cea la sala de sport, 
care a fost complet închisă cu panouri, pe părțile laterale, iar 
în prezent se lucrează la finisajele interioare. Au fost realizate 
accesul în tribune și compartimentările vestiarelor, s-a lucrat 
la rețelele de utilități, iar în scurtă vreme vor putea fi realizate 
finisajele, apoi montate geamurile, pentru ca întreaga sală de 
sport să fie închisă. 

Noua sală de sport este una la standarde europene, având 
o capacitate a tribunelor de 102 locuri. Spațiul urmează a fi 
dotat cu vestiare moderne pentru sportivi și staff-ul tehnic 
și va beneficia de un cabinet medical pentru sportivii care 
activează în cadrul cluburilor din comună. 

Sala de sport are o valoare de aproximativ 6,5 milioane 
de lei și este construită cu fonduri de la Compania Națională 
de Investiții.
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Una dintre cele mai provocatoare 
lucrări care au loc, în acest moment, 
în comuna noastră, este în plină 
desfășurare. Pe strada a VII-a urmează 
să fie modificată complet geometria 
stradală, odată ce investiția va fi 
finalizată. Mai exact, pe lungimea 
drumului s-a intervenit deja pentru 
delimitarea trotuarelor și a spațiilor de 
parcare, prin montarea bordurilor, au 
fost construite rigole la marginea șoselei 
și au fost realizate straturile suport ale 
noului drum. Urmează ca muncitorii 
să finalizeze lucrarea prin turnarea 
straturilor de asfalt și prin realizarea 
noilor trotuare, iar apoi vor fi amenajate 
și spațiile verzi adiacente.  

Reprezentanții primăriei fac apel 
la populație ca, până la finalizarea 
obiectivului, pe cât posibil să nu 
parcheze în zonă, pentru ca lucrările să 
poată fi desfășurare fără impedimente.

Continuă lucrările pe strada a VII-a
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Sunt în derulare pregătirile pentru inaugurarea unui 
centru de colectare deșeuri prin aport voluntar în comuna 
Șag.  Este vorba despre o investiție care presupune amenajarea 
unei platforme în interiorul căreia vor fi delimitate mai 
multe spații (boxe) în care să fie colectate în mod selectiv 
deșeurile care nu sunt considerate a fi deșeuri menajere sau 
care trebuie colectate selectiv (plastic, sticlă sau carton). Aici 
urmează să poată fi aduse de către locuitorii comunei noastre, 
în mod voluntar, deșeuri din construcții (moloz, elemente 
de tâmplărie, ș. a.), electrocasnice mari și mici (frigidere, 
televizoare, aparatura de bucătărie) și orice alt tip de deșeuri 
care nu pot fi aruncate la tomberon.

Cele mai importante dintre lucrările de amenajare a 
spațiului au fost deja făcute, terenul pe care a fost construită 
platforma a fost deja împrejmuit, iar în curând spațiul va fi 
amenajat cu tot ce mai este nevoie pentru a putea fi dat în 
folosință.

De asemenea, tot aici a fost achiziționată o clădire ce va 
deveni Sediu Administrativ pentru Administrarea domeniului 
public și privat al comunei Șag.

Una dintre cele mai importante investiții realizate în comuna noastră este aproape de a fi finalizată. Este vorba despre 
lucrarea de introducere a sistemului de canalizare pe raza comunei, care sunt realizare aproape în proporție de sută la 
sută. Potrivit autorităților locale, în curând urmează să fie făcută recepția lucrărilor, iar apoi gospodăriile din Șag vor 
putea să se branșeze la rețea. 

Pentru a se asigura de calitatea lucrărilor, reprezentanții Primăriei, împreună cu specialiști în domeniu, vor inspecta 
lucrările, vor merge pe fiecare stradă, pentru a verifica zonele și a se asigura că spațiile au fost aduse la stadiul dinaintea 
lucrărilor. 

Odată cu finalizarea acestei investiții, un nou serviciu esențial va fi pus la dispoziția locuitorilor comunei noastre.

Platformă pentru colectarea selectivă a deșeurilor

Lucrările la rețeaua de canalizare, 
aproape de finalizare
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Noi investiții, în pregătire

Rând pe rând, marile proiecte 
care se află în derulare se apropie 
de finalizare, însă asta nu înseamnă 
că nu vor fi pornite noi investiții. 
Aparatul primăriei a lucrat pentru 
conturarea de noi proiecte menite să 
aducă un confort sporit locuitorilor 
comunei noastre, astfel că sunt în 
pregătire pentru a fi pornite o serie 
de noi lucrări. 

Iată mai jos o listă a noilor 
investiții care se pregătesc în comuna 
Șag!

1. Extindere rețea de apă și 
canalizare pe străzile din Vatra Veche, ce 
nu au fost cuprinse în proiectul actual, 
dar și în zona Mănăstire, printr-un  
proiect finanțat prin Programul 
Național Anghel Saligny, în valoare 
de 25 de milioane de lei. Se întocmesc 
documentațiile necesare, urmând ca 
anul viitor să fie organizată licitația 
pentru desemnarea unui constructor 
și apoi vor putea începe lucrările. 

2. Amenajare strada XX racord 
cu DN59, pentru fluidizarea 
traficului în zonă. Au fost făcute 

toate demersurile necesare pentru 
demararea lucrărilor, în prezent 
așteptându-se un aviz din partea 
Direcției Regionale de Drumuri și 
Poduri. Imediat ce documentul va fi 
emis, vor putea începe lucrările.

3. Amenajare teren sintetic și 
teren de fotbal în zona PUZ Vest.

4. Amenajare piste de biciclete. 
Este vorba despre un proiect 
finanțat din fonduri prin Programul 
Național de Redresare și Reziliență, 
în valoare de aproximativ 2 milioane 
de lei și care prevede construirea 

și amenajarea a aproximativ 3 
kilometri de piste de biciclete pe 
raza comunei Șag.

Pe lângă toate acestea, sunt în 
pregătire documentații și pentru alte 
viitoare proiecte. 

5. Extindere școală cu un corp 
nou de clădire.

6. Bazin înot.
7. Extindere bază sportivă existentă 

prin construirea unei săli de fitness și a 
unui bazin cu apă caldă.

8. Construire creșă în localitatea 
Șag. 
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Cadastrul general în comuna Șag 

Campanie de colectare 
a deșeurilor vegetale, la Șag

În momentul de față, în Unitatea Administrativ 
Teritorială Șag, prin PROGRAMUL NAȚIONAL 
DE CADASTRU ȘI CARTE FUNCIARĂ [PNCCF], 
se realizează lucrări de cadastru sistematic pentru toate 
imobilele situate în intravilanul localității. 

PROGRAMUL NAŢIONAL DE CADASTRU 
ŞI CARTE FUNCIARĂ are ca obiectiv înregistrarea 
GRATUITĂ a imobilelor în sistemul integrat de 
cadastru şi carte funciară.  

În vederea realizării acestor lucrări de cadastru, 
subliniem necesitatea colaborării dumneavoastră 
cu reprezentanții prestatorului SC Gauss SRL și 
cei ai Primăriei comunei Șag, în scopul efectuării 
măsurătorilor topografice și verificarea actelor 
doveditoare ale dreptului de proprietate asupra 
imobilelor situate în intravilan, în sensul:
 de a permite accesul pe proprietatea 

dumneavoastră, reprezentanților prestatorului, în 
vederea efectuării măsurătorilor și pentru încheierea 
Fișei de date a imobilului.
 de a identifica limitele imobilului 

dumneavoastră, cu echipa care realizează lucrările de 
specialitate.
 de a vă prezenta la sediul Primăriei comunei Șag 

cu actele de proprietate în original, pentru ca echipa 
noastră să facă copii legalizate/ conforme care să fie 
utilizate în cadrul lucrărilor de inregistrare sistematică.

Sunt vizate acte de proprietate care nu au fost 
înscrise în cărțile funciare actuale: contract de vânzare-
cumpărare; titlu de proprietate; certificate de moștenitor; certificate de deces; act de partaj; act de donație; hotărâre 
judecătorească  etc., după caz și acte de identitate în copie ale proprietarilor/ moștenitorilor/ deținătorilor.
 de a vă prezenta pentru consultarea și verificarea informațiilor privitoare la imobilele pe care le dețineți în 

viitoarea etapă de publicare a documentelor tehnice ale cadastrului.
 de a depune cereri de rectificare, în perioada de publicare, dacă datele înscrise ca urmare a lucrărilor de 

înregistrare sistematică nu sunt corecte.
Participarea dumneavoastră activă, implicarea și acordarea întregului suport echipelor de lucru, vor garanta 

succesul acestui proiect, deosebit de important pentru comuna noastră!

Primăria Șag a organizat, și anul acesta, campania de colectare a deșeurilor vegetale, care 
s-a desfășurat între 16 și 23 noiembrie.  

Locuitorii comunei au ținut cont de apelul lansat de Primărie și au respectat, în cea mai 
mare parte, atât indicațiile privind modul în care trebuiau depozitate deșeurile vegetale, cât 
și programul după care s-a desfășurarat colectarea. 

Mulțumim tuturor pentru implicare!
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Ziua Națională, sărbătorită la Șag

Este deja o tradiție a autorităților locale ca de  
1 Decembrie să organizeze manifestări de sărbătorire a 
Zilei Naționale.

Astfel, și anul acesta a avut loc o frumoasă 
manifestare la care au participat adunat zeci de oameni: 
elevi, dascăli, părinți și cetățeni, alături de reprezentanți 
ai autorităților și instituțiilor locale.

Programul a început cu slujba de Te Deum, urmată 
de o depunere de coroane la monumentul eroilor din 
Parcul Central. 

„În conștiința națională, 1 Decembrie 1918, 
simbolizează momentul în care întreaga românime 
devenea stăpână absolută, recunoscută de celelalte state 
ale lumii, peste moștenirea lăsată de bunicii și străbunicii 
acestor pământuri. Începând de atunci, românii erau în 
sfârșit la ei acasă, erau singurii care-și hotărau destinele 
și locul în istorie. 

Fiecare generaţie îşi trăieşte timpul ei şi are proiectele 
ei de viitor, însă întotdeauna proiectele de viitor ale 
fiecărei generaţii, indiferent de timpul ei istoric, depind 
foarte mult de cadrul social, de oportunităţile care îi 
sunt oferite sau nu. Trebuie să avem forța, încrederea 
și determinarea să oferim generației tinere perspectiva 
unei Românii puternice, demne și dezvoltate pentru un 
viitor aici, acasă! Doar construind cărămidă cu cărămidă, 
fiecare comunitate locală, fiecare județ și regiune, putem 
consolida acest viitor. Doar prin solidaritate și seriozitate 
putem să fim o națiune puternică.

La multi ani, România!”, a fost mesajul primarului 
Flavius Alin Roșu cu ocazia zilei de 1 Decembrie. 

Evenimenul a continuat cu un program artistic 
susținut de cei aproximativ 40 de copii prezenți 
la manifestări. La finalul manifestărilor solemne, 
participanții au avut parte de o surpriză, pregătită de 
organizatori.

Ziua Națională a României este sărbătorită pe  
1 Decembrie, iar această dată, stabilită printr-o lege 
promulgată în 1990, marchează un moment important 
din istoria românilor și anume cel în care Marea Adunare 
de la Alba Iulia a votat unirea Transilvaniei cu România, 
în 1918.
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Consulul Germaniei la Timișoara, Excelenta Sa, doamna Regina Lochner,
a participat la Sărbătoarea Tuturor Sfinților, la Șag

VIZITĂ CONSULARĂ LA ȘAG
Vizită importantă la Șag, de Sărbătoarea Tuturor 

Sfinților. Excelenta Sa, doamna Regina Lochner, consul 
al Germaniei la Timișoara, a răspuns invitației lansate de 
autoritățile locale și a participat, împreună cu întreaga 
comunitate șăgeană, la manifestările prilejuite de această 
sărbătoare. 

”Alături de domnul viceprimar Kapor Antonius, 
de preotul romano-catolic Simon Ciubotaru, dar și 
de preotul ortodox Florin Băran, am avut onoarea să 
primim în mijlocul comunității șăgene pe Excelenta 
Sa, doamna Regina Lochner, Consul al Germaniei la 
Timișoara, distins diplomat cu o prodigioasă carieră în 
Ministerul de Externe german. 

Doamna Consul a participat la oficierea slujbei 
prilejuită de Sărbătoarea Tuturor Sfinților, ocazie cu 
care a depus o coroană de flori la Capela Catolică, în 
memoria celor trecuți în neființă. 

I-am mulțumit personal distinsului oaspete pentru 
vizită și am asigurat-o pe doamna consul de deschiderea 
pe care o avem față de comunitatea catolică șăgeană 
și față de parteneriatele pe care le putem dezvolta 
împreună cu Consulatul German”, a transmis primarul 
Flavius Roșu. 

Slujba oficiată în 3 limbi de către preotul Simon 
Ciubotaru a fost un bun prilej de aducere aminte 
și respect față de decedații comunității catolice din 
comuna noastră, dar și ai celorlalte confesiuni religioase. 

Comunitatea noastră bănățeană își manifestă 
permanent spiritul pașnic și tolerant, indiferent de 
etnie sau apartenență religioasă, lucru subliniat și de 
Excelenta Sa, doamna Regina Lochner. 

„Cu drag am dat curs invitației de a participa în 
această zi de Sărbătoare a Tuturor Sfinților la festivitatea 
de comemorare a morților din comuna Șag. Comemorăm 
astăzi pe toți cei decedați, indiferent de unde provin, 
indiferent de naționalitate, religie sau limbă. În moarte 
aceste diferențe nu mai au nicio relevanță. 

La unul dintre posturile mele anterioare, am citit 
în cadrul unei mici festivități organizate după Sfânta 
Liturghie de Sărbătoare a Tuturor Sfinților, numele 
tuturor germanilor care au murit în acea localitate, pe 
parcursul ultimului an - de cele mai multe ori, au fost 
cam tot atât de multe nume câte zile sunt într-un an. La 

mulți dintre ei, a fost pentru ultima dată rostit numele, 
pentru că au trăit singuri și au murit singuri. Deseori 
au fost îngropați anonim, fără piatră funerară, fără 
posibilitatea de a ancora amintirea într-un loc anume.

Este o alinare să știm că aici este altfel. Decedații 
acestei comune și-au găsit împreună aici locul de odihnă 
și numele lor dăinuie încă mult după moartea lor, 
în acest cimitir, prin mormânt și piatră funerară. Un 
mormând poate fi un loc de amintire și de alinare pentru 
aparținători, chiar dacă arareori vin în aceste locuri. Însă, 
într-o zi ca astăzi, vin și altfel de persoane, poate chiar 
străini, citesc numele trecute pe piatra funerară și poate 
spun o rugăciune, așa cum o facem și noi acum. 

Așa rămâne vie amintirea lor. Și așa facem ceea ce 
sperăm că se va face cândva și pentru noi: oamenii să 
își aducă aminte de noi, să vină la mormântul nostru, 
să aprindă o lumânare și să se gândească la noi. În acest 
fel, le aducem cu adevărat un ultim omagiu morților”, 
a spus Excelența Sa, doamna Regina Lochner, consulul 
Germaniei la Timișoara.
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Comuna Șag, în straie de sărbătoare!

Ziua Persoanelor Vârstnice, sărbătorită la Șag

Festival de colinde

Moș Crăciun ajunge la copiii de la școală și grădiniță

În data de 22 decembrie, începând cu ora 

18, în comuna noastră va avea loc un nou 

eveniment devenit deja tradițional, Festivalul 

de Colinde „Colindăm Domnului Bun”. Vor 

vesti Nașterea Domnului grupurile corale 

aparținând tuturor cultelor religioase din 

Șag, dar și invitați din localitățile învecinate.

Și în acest an, Moș Crăciun va răspunde apelului lansat de aleșii locali din Șag, astfel că va ajunge cu tolba 
plină cu daruri la Grădinița și Școala gimnazială din Șag, pentru a le aduce cadouri elevilor silitori. Ajutoarele 
moșului vor participa la serbările pe care fiecare clasă și grupă de elevi le vor susține, și se vor asigura ca fiecare 
copil își va primi darul de Crăciun.

Complicii Moșului au fost, și anul acesta, reprezentanții Primăriei și ai Consiliului Local Șag. 

În pragul sărbătorilor de iarnă, 
comuna noastră a fost împodobită cu mii 
de luminițe și decoruri de basm, conform 
tradiției. Iluminatul festiv de sărbători a 
fost pornit, iar locuitorii comunei se pot 
bucura de feeria de culori care a îmbrăcat 
principalele zone ale satului. În plus, în 
fața Căminului Cultural, pot admira 
stejarul secular împodobit de sărbătoare, 
care a devenit un simbol al localității.

Pensionarii din comuna noastră au răspuns prezent, și anul acesta, la 
Balul organizat de administrația locală special în cinstea lor. Astfel, zeci de 
seniori s-au reunit, la Căminul Cultural, pentru a sărbători împreună Ziua 
Internațională a Persoanelor Vârstnice!

Muzica bună și dansul au întreținut atmosfera, iar evenimentul a fost 
un prilej excelent pentru socializare și pentru reîntâlnirea cu vechi prieteni.

Balul Persoanelor Vârstnice a fost organizat de Primăria și Consiliul 
Local Șag.
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Petrecere pe cinste de Kirchweih, la Șag

Corul „Armonia” al Parohiei Ortodoxe Române Șag, 
la Olimpiada Corală „Doina și Hora”

A fost o zi plină de dans, muzică și 

voie bună, la sărbătoarea Kirchweih-

ul din Șag. În 24 septembrie, 

petrecerea a început în dupa amiaza 

zilei, cu tradiționala paradă a alaiului 

de Kirchweih, urmată de slujba 

religioasă, la Biserica Catolică din 

Șag. Apoi a urmat petrecerea cu dans, 

muzică și obiceiuri tradiționale, care 

s-a desfășurat la Căminul Cultural 

Șag. 

Evenimentul a fost organizat 

de Comunitatea Romano-Catolică 

din Șag, Forumul Democrat al 

Germanilor, cu spijinul Primăriei și 

al Consiliului Local Șag.

Duminică, 23 octombrie, în localitatea Chizătău 
a avut loc prima ediție a Olimpiadei Corale „Doina și 
Hora”. Mai multe formații corale, între care și Corul 
„Armonia” al Parohiei Ortodoxe Române Șag s-au 
întrecut în a aduce în fața publicului și juriului cântări 
dintre cele mai armonioase.  

Olimpiada Corală „Doina și Hora”, inițiată de prof. 
dr. Constantin-Tufan Stan, s-a organizat cu prilejul 
celebrării centenarului Asociației Corurilor și Fanfarelor 
Române din Banat, organizație providențială fondată la 
Chizătău, în 21 septembrie 1922, de Ion Vidu și Iosif 
Velceanu.
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IANUARIE

Lu Ma Mi Jo Vi Sâ Du

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

FEBRUARIE

Lu Ma Mi Jo Vi Sâ Du

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28

MARTIE

Lu Ma Mi Jo Vi Sâ Du

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

APRILIE

Lu Ma Mi Jo Vi Sâ Du

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

MAI

Lu Ma Mi Jo Vi Sâ Du

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

IUNIE

Lu Ma Mi Jo Vi Sâ Du

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

20 23
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IULIE

Lu Ma Mi Jo Vi Sâ Du

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 13

24 25 26 27 28 29 30

31

AUGUST

Lu Ma Mi Jo Vi Sâ Du

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

SEPTEMBRIE

Lu Ma Mi Jo Vi Sâ Du

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

OCTOMBRIE

Lu Ma Mi Jo Vi Sâ Du

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

NOIEMBRIE

Lu Ma Mi Jo Vi Sâ Du

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

DECEMBRIE

Lu Ma Mi Jo Vi Sâ Du

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

20 23
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PROGRAMUL MASA CALDĂ, 
IMPLEMENTAT CU SUCCES LA ȘAG

S-a dat startul programului-pilot prin care elevii şi 
preşcolarii beneficiază zilnic de o masă caldă.

„Aproape 400 de copii preșcolari și școlari din 
Șag beneficiază de masă de prânz gratuită! Beneficiem 
de un buget de peste 1.000.000 de lei, asigurați 
prin Ministerul Educației, în plus, sprijinim din 
bugetul local Programul AfterSchool pentru un 
număr de aproximativ 150 de elevi”, spunea primarul 
Flavius Roşu la momentul începerii implementării 
programului. 

Edilii comunei speră ca, odată cu oferirea unui prânz 
cald la școală, și prezența la școală a elevilor proveniți 
din medii dezavantajate să crească și, astfel, să contribuie 
la incluziunea socială a celor defavorizați. 

“Sunt destui cei care, din păcate, nu pot asigura, în 
aceste vremuri complicate din punct de vedere social și 
economic, o masă corespunzătoare copiilor lor. De aceea 
venim să ajutăm! Fiindcă Educația e cea mai puternică 
armă pe care o putem folosi pentru a schimba lumea. 
Ea reprezintă fundația unui stat, a unei comunități. 
Iar în anii școlii primare se pun bazele oricărei formări 
intelectuale, civice sau morale”, a adăugat primarul. 

Autorităţile se asigură că elevii şi preşcolarii primesc 
preparate culinare conforme, astfel că furnizorii sunt 
atent verificaţi.

Printre cele 450 de şcoli incluse în proiect, la nivel 
național, şapte sunt din judeţul Timiş: Liceu Teologic 
Ortodox „ Sf. Antim Ivireanul” Timișoara şi unităţile de 
învăţământ din comunele Birda, Maşloc, Fibiş, Traian 
Vuia, Chevereşu Mare şi Şag.
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NOUA GRĂDINIȚĂ DIN COMUNA ȘAG, 
INAUGURATĂ CU 

„DARURI DULCI, DE CASĂ NOUĂ”
La început de an școlar, micii preșcolari din comuna Șag s-au mutat, cu bucurie, în „casă nouă”. Lucrările la 

grădiniță au fost finalizate, astfel că, de acum, copiii vor învăța în cele mai bune condiții. 
Autoritățile locale le-au făcut și o vizită micuților, la scurt timp după ce au început anul școlar și, pentru a le 

face o surpriză, le-au dus și cadouri dulci. 
„Am fost, împreună cu domnul viceprimar Kapor Antonius, cu daruri dulci, de casă nouă, la cei mai mici 

dintre șăgeni, să le urăm lor și cadrelor didactice bun venit în noua grădiniță!
Cu tenacitate și perseverență, am reușit să le asigurăm copiilor noștri perspectiva unui învățământ preșcolar de 

calitate în Șag, prin finalizarea acestui proiect ce reprezintă, dincolo de construcția în sine, imaginea reconstrucției 
și înnoirii Șagului, a victoriei celor care luptă pentru interesele comunității.

Cum comuna noastră este în continuă creștere, mulți tineri hotărând să își facă un viitor aici, era vital să 
căutam soluții pentru a le oferi această perspectivă. Iar copiilor, posibilitatea integrării într-un alt mediu decât cel 
al familiei, mediu în care vor învăţa să interacţioneze cu alţi copii, vor fi îngrijiți şi supravegheați, vor fi educați 
şi pregătiți pentru şcoală, vor fi înconjurați de persoane pregătite şi având chemare pentru lucrul cu copilul, cu 
experienţă în a le dezvolta abilităţile şi, mai ales, vor fi înconjurați cu dragoste, afecţiune şi căldură.

Privim așadar cu încredere în viitor și continuăm să dezvoltăm, pentru oameni, această frumoasă comună!”, a 
spus primarul Flavius Roșu.
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„CULORILE TOAMNEI”

ZIUA RECOLTEI

Cu talent și multă 
pricepre, sub îndrumarea 
doamnei profesor Ariana 
Bogan, „CULORILE 
TOAMNEI” au fost 
zugrăvite de elevii claselor 
V-VIII din școala noastră. 
Lucrările au fost expuse 
în holul Primăriei Șag, 
pentru ca oricine trece 
pragul instituției să 
poată admira expoziția 
organizată de Școala 
Gimnazială Șag.

Elevii claselor primare de la 
Școala Gimnazială Șag și preșcolarii 
de la Grădinița Șag, împreună cu 
părinții și cadrele didactice, au 
participat cu entuziasm la realizarea 
expoziției în care s-au regăsit legume 
și fructe, dar și produse decorative 
realizate special cu ocazia Zilei 
Recoltei: coșuri și coșulețe, lădițe 
pline de bunătăți, știuleți de porumb 
frumos legați, dovleci decorativi etc.

Profesorii și elevii au participat 
la deschiderea expoziției, pentru 
realizarea căreia s-au pregătit, cu 
măiestrie și pricepere. 

Decorul a fost completat cu 
bogăția de lucrări realizate de elevi 
la clasă și așezate ordonat și atent 

în portofolii. Invitații s-au lăsat 
ademeniți de gustul și aromele 
savuroase ale invitatei speciale, însăși 
impresionanta, tămâioasa, dulce și 
tăioasa Toamnă  și de frumusețea 
și ingeniozitatea artistică etalată de 
lucrările plastice și de aranjamentele 
de toamnă precum și de melancolia 
versurilor ”autumnale”.
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Educație rutieră

„Asumă-ți Zilnic Independența”, 
activitate de prevenție

În luna octombrie, comisari ai Biroului Siguranță 
școlară din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție, 
împreună cu polițiști din cadrul Serviciului Rutier 
s-au deplasat la sediul școlii noastre, pentru a le explica 
elevilor, pe înțelesul lor, ce înseamnă siguranța elevilor. 
Astfel, a avut loc un schimb eficient de informații în 
vederea creșterii gradului de siguranță al elevilor și 
a personalului didactic în incinta școlii și în zonele 

adiacente unității de învățământ. De asemenea, se 
dorește punerea bazelor unui parteneriat poliție-
comunitate-școală, în vederea realizării unui proces 
educațional antiinfracțional și antivictimal.

Totodată, activitatea a avut un caracter educativ-
preventiv pe linia prevenirii și combaterii deligvenței 
juvenile, bullying-ului și pe linia respectării legislației 
rutiere în vigoare.

În această toamnă, elevii ciclului gimnazial din 
școala noastră au primit vizita specialiștilor din cadrul 
CENTRULUI DE PREVENIRE, EVALUARE ȘI 
CONSILIERE ANTIDROG TIMIȘ, într-o acțiune 
comună de prevenire a traficului și consumului ilicit de 
droguri.

În acest context, specialiștii CPECA Timiș au 
discutat cu elevii despre factorii de risc cu privire la 
consumul de substanțe psihoactive, la infracționalitatea 
asociată consumului de droguri, dar și la factorii de 
protecție în ceea ce priveste consumul de substanțe și 
modalități sănătoase de petrecere a timpului liber.
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O nouă investiţie privată, 
la Şag, de 1,5 milioane de lei

Lanţul Penny va deschide un magazin la Şag

Un modern spaţiu comercial se va ridica în comuna Şag, valoarea totală a acestuia fiind de aproximativ 1,5 
milioane de lei. Construcţia va găzdui un magazin alimentar, o farmacie, dar şi spaţii de cazare.

Primarul comunei Şag, Flavius Roşu, a semnat Autorizația de Construire a unui spațiu comercial în Zona 
Mănăstirii. Acest spațiu comercial va fi construit pe strada XXIV, drumul principal spre mănăstire! Construcția 
va avea o suprafață de aproximativ 549 mp și va putea găzdui: magazin alimentar, farmacie, spații de cazare, vor 
fi organizate locuri de parcare pe parcelă, iar termenul de finalizare este mijlocul anului 2023. Valoarea investiției 
este de aproximativ 1.500.000 lei.

“În ceea ce privește administrația Șag, suntem nu doar deschiși, dar susținem orice intenție investițională 
privată, cu tot ce ține de autoritatea noastră legală”, a transmis Flavius Roşu.

Lanțul de magazine Penny, 

unul dintre cele mai active 

din România, va deschide 

un magazin în comuna Şag.  

Magazinul va fi amplasat în 

apropierea de staţia Petrom de 

pe Drumul Naţional 59.  

“Continuăm să facilităm 

atragerea investițiilor private în 

comuna noastră, prin pârghiile 

pe care ni le conferă soluțiile 

legislative administrative, alături 

de preocuparea atragerii de 

fonduri publice de dezvoltare”, 

a transmis primarul comunei 

Şag, Flavius Roşu.
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Performanță în atletismul timișean, 
atinsă de gemenii 

Pietru și Gabriele Secman, din Șag

Gemenii Pietru și Gabriele Secman, născuți într-un  
mic orășel din Italia și apoi stabiliți, împreună cu 
părinții, în comuna noastră, și-au dedicat întreaga viață 
performanței. Au început sportul de foarte mici, iar 
acum au pus Șagul pe harta atletismului timișean. 

Cei doi frați studiază la Liceul Sportiv „Banatul” din 
Timișoara, unde au intrat pe primele poziții la secția de 
atletism. 

„De mici copii am fost foarte energici. Ne aducem 
aminte că doamna educatoare tot timpul ne spunea că 
noi vom ajunge cu siguranță sportivi renumiți. Până să 
facem atletism am practicat mai multe sporturi - înot, 
fotbal, tenis, gimnastică, dar, în cele din urmă, viteza 
cu care alergam și-a spus cuvântul. Ne-a fost remarcat 
talentul la alergare de către profesorul de educație fizică 
și sport de la Școala Gimnazială Șag, pe când eram în 
clasa a II-a. Tot el ne-a îndrumat să facem atletism, 
recomandându-ne-o pe doamna antrenoare de atlestism 
Mihaela Răsădean”. 

Astfel a început aventura celor doi tineri șăgeni 
în lumea sportului. Iar după ce au „ars” toate etapele, 
au ajuns acum să își dorească, cu o ambiție de fier, să 
ajungă pe podiumul european, iar Imul României să 
răsune pentru ei.

Palmaresul sportiv din perioada 2021-2022
Pietru Secman:
Locul 2 în clasamentul general al Juniorilor U16 din 

județul Timiș (decembrie 2021) și Diplomă de Merit 
oferită de Asociația Județeană de Atletism, ca urmare a 
rezultatelor la campionatele naționale din 2021.

Locul 3 - proba 200 m și locul 3 - proba 400 m 
la Cupa RMA - Romanian Masters Athletics de la 
București (ianuarie 2022). 

Locul 2 - proba 400 m și locul 3 - proba 200 m 
la Campionatul Național de Sală la Cadeți U16 de la 
Bacău (martie 2022). 

Locul 1  - proba 800 m și locul 1 - proba viteză 100 
m la Memorialul „Iosif Mazaran” (mai 2022). 

Locul 1 - proba 1.500 m la Crosul Europei (mai 2022).
Locul 1 - probele de ștafetă 100 m, 200 m, 300 

m și 400 m și locul 2 - proba 400 m la Campionatul 
Național Juniori U16 București (iulie 2022).

Gabriele Secman:
Locul 3 - proba 200 m la Campionatul Național de 

Juniori 3 de la Craiova (iulie 2021).
Locul 1 în clasamentul general al Juniorilor U16 din 

județul Timiș (decembrie 2021) și Diplomă de Merit 
oferită de Asociația Județeană de Atletism.

Locul 2 - proba 200 m și locul 2 - proba 400 m 
la Cupa RMA - Romanian Masters Athletics de la 
București (ianuarie 2022).

Locul 2 - proba 200 m la Campionatul Național de 
Sală la Cadeți U16 de la Bacău (martie 2022). 

Locul 1 - probele de ștafetă 100 m, 200 m, 300 
m și 400 m și locul 1 - proba 200 m la Campionatul 
Național Juniori U16 București (iulie 2022).
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Premieră la Şag: meci internaţional între naţionalele 

Under 18 ale României şi Serbiei

Luna octombrie a fost marcată de 
o premieră la Șag. Mica, dar cocheta 
arenă din comuna noastră a găzduit două 
meciuri amicale între selecţionatele sub 
18 ani ale României şi Serbiei. Prima 
partidă a fost dispută în 25 octombrie, de 
la ora 16.00, iar a doua în 27 octombrie, 
de la ora 11.00.

Pasiunea pentru sport pe care o 
împărtășesc edilii comunei noastre și 
investițiile, de-a lungul timpului, în 
infrastructura sporvită, au făcut ca 
localitatea noastră să fie pregătită pentru 
a găzdui prima partidă internaţională 
dintre selecţionatele Under 18 ale 
României şi Serbiei. Pentru a-și primi 
oaspeții așa cum se cuvine, în perioada 
premergătoare meciurilor au fost făcute 
lucrări la vestiare, dar și la terenul de joc, 
iar scaunele din tribune au fost înlocuite 
cu unele colorate în roșu, galben și 
albastru, culorile drapelului României.

Marți, 25 octombrie: România 
U18 – Serbia U18 1-1 (Răducan 87' / 
Milošević 50')

România U18: 23. Răfăilă, 2. 
Aioanei, 20. Tudose, 21. Bădescu (16. 
Ștefănescu 76'), 4. Benga, 6. Costea, 14. 

Mazilu, 8. Stancovici-cpt., 13. Cibi (19. 
Dulcea 85'), 11. Tănasă (7. Răducan 69'), 
9. Melniciuc (18. Pop 69')

Selecționer: Daniel Mogoșanu
Rezerve: 1. Becze, 3. Vlăsceanu, 

5. Gogescu, 10. Călin, 15. Geană, 17. 
Raicu, 22. Judea

Serbia U18: 1. Lijeskić (12. Mitrović 
83'), 2. Đekić (20. Kovačev 66'), 4. 
Pavić, 5. Majstorvić, 6. Serafimović-
cpt., 13. Bukinac (17. Preradov 83'), 14. 
Stojanović (18. Ilić 75'), 10. Aleksić (16. 
Kostadinović 75'), 15. Džodić (8. Petrović 
9', 3. Mirosavić 83'),19. Milošević (9. 
Sukačev 83'), 11. Simin (7. Arsović 66') 

Selecționer: Radovan Krivokapić
Rezerve: 12. Mitrovic, 23. 

Marinković, 20. Kovačev, 17. Preradov, 
18. Ilić, 16. Kostadinović, 8. Petrović, 3. 
Mirosavić, 9. Sukačev, 7. Arsović

Joi, 27 octombrie: România U18 – 
Serbia U18 3-1 (Tudose 18', Mazilu 44', 
Stancovici 54'-pen. / Simin 67')

România U18: 1. Becze, 2. Aioanei, 
20. Tudose, 21. Bădescu (16. Ștefănescu 
75'), 3. Vlăsceanu (4. Benga 46'), 6. 
Costea, 14. Mazilu (15. Geană 90+2'), 
8. Stancovici-cpt., 19. Dulcea (13. Cibi 
46'), 10. Călin (11. Tănasă 46'), 7. 
Răducan (9. Melniciuc ’75). 

Selecționer: Daniel Mogoșanu
Rezerve: 23. Răfăilă, 5. Gogescu, 17. 

Raicu, 18. Pop, 22. Judea
Serbia U18: 1. Lijeskic, 2. Dekic, 9. 

Sukacev, 5. Majstorovic, 6. Serafimovic-
cpt., 13. Bukinac, 8. Petrovic, 18. Ilic, 
14. Stojanovic, 20. Kovacev, 7. Arsovic. 

Selecționer: Radovan Krivokapić
Rezerve: 12. Mitrovic, 23. 

Marinkovic, 3. Mirosavic, 4. Pavic, 10. 
Aleksic, 11. Simin, 16. Kostandinovic, 
17. Preradov, 19. Milosevic

Lotul convocat pentru aceaste 
meciuri:

Portari: Matyas Becze (AFK 
Csikszereda), Vlad Răfăilă (Farul 
Constanța)

Fundași: Mario Geană, Laurențiu 
Vlăsceanu (ambii FCSB), Mario Tudose 
(SL Benfica / Portugalia), Alin Ștefănescu, 
Mario Aioanei (ambii Farul Constanța), 
Denis Benga (Universitatea Craiova), 
Robert Bădescu (FC Rapid 1923), Darius 
Judea (Viitorul Cluj) 

Mijlocași: George Gogescu, Victor 
Stancovici, Matei Tănasă (toți FCSB), 
Cosmin Costea, Patrick Dulcea, Adrian 
Mazilu (toți Farul Constanța), Fabiano 
Cibi, Rareș Pop (ambii UTA Arad), 
Alin Raicu (CSA Steaua), Alberto Călin 
(Universitatea Craiova)

Atacanți: Iustin Răducan (CSA 
Steaua), Alexandru Melniciuc 
(Universitatea Craiova)

O nouă performanță pentru 
sportivul șăgean Daniel Dobridoreanu. 
Tânărul din comuna noastră a 
reușit să ajungă pe locul III în finala 
Campionatului Național de Go Juniori, 
ediția 2022, secțiunea tineret (17-20 
de ani). Evenimentul s-a desfășurat la 
Bistrița, în perioada 30 noiembrie - 3 
decembrie 2022, și a reunit sportivi din 
mai multe județe ale țării.
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PREVENIREA INCENDIILOR LA LOCUINȚE 
ÎN PERIOADA SEZONULUI RECE

Sezonul rece aduce cu el o creștere semnificativă a 
incendiilor produse la gospodăriile populației. 

În ciuda campaniilor de informare demarate anual, 
în colaborare cu autoritățile publice locale, numărul 
incendiilor la gospodării în sezonul rece continuă să 
crească producând pagube materiale, iar în cazuri mai 
grave, ducând la pierderi de vieți omenești. 

Având în vedere faptul că multe dintre incendiile 
la gospodăriile populației, înregistrate an de an, 
au fost cauzate de instalațiile electrice defecte sau 
exploatate necorespunzător, pentru prevenirea unor 
astfel de tragedii, reprezentanții Poliției Locale Șag fac 
următoarele recomandări:

Recomandări privind exploatarea instalațiilor 
electrice:

- Nu folosiți instalaţii și/sau aparate electrice cu 
defecţiuni sau improvizaţii. 

- Nu suprasolicitați reţeaua electrică prin folosirea 
simultană a mai multor receptori.

- Nu lăsați nesupravegheate aparatele electrice sub 
tensiune, cum sunt: fier de călcat, reşou, radiator şi 
altele asemenea.

- Este interzisă folosirea siguranţelor fuzibile 
supradimensionate prin înlocuirea cu liţă a fuzibilului 
calibrat.

- Nu efectuați lucrări de întreţinere, revizii şi 
reparaţii la instalaţiile electrice cu personal necalificat 
şi neautorizat.

Pe locul doi în cauzele incendiilor la gospodăriile 
populației se află coșul de fum defect sau necurățat.

Recomandări privind folosirea coşurilor şi a 
burlanelor pentru evacuarea fumului:

- Coşurile de fum se vor izola faţă de elementele 
combustibile ale planşeelor prin îngroşarea zidăriei 
de cărămidă a coşului cu 25 cm. În spaţiul dintre coş 
şi planşeu se recomandă introducerea unui strat de 
materiale necombustibile.

- Se va evita încastrarea, în coşuri şi burlane, de 
elemente combustibile ale acoperişului sau planşeului.

- Coşurile se vor prelungi deasupra acoperişului cu 
cel puţin 80 cm.

- Se va realiza curăţirea anuală a coşurilor de evacuare 
a fumului, de către personal specializat în domeniu.

O altă cauză care provoacă zeci de incendii la 
gospodării anual, este fumatul în locuri neprotejate. 

Recomandări pentru prevenirea incendiilor 
cauzate de fumat:

- Nu fuma în pat sau când ești obosit ori ai luat 
medicamente.

- Când fumezi, trebuie să ai lângă tine o scrumieră.
- Nu lăsa ţigara aprinsă înainte de a părăsi încăperea 

şi umple cu apă scrumiera în care se află mucurile înainte 
de le arunca.

Pentru prevenirea incendiilor la locuințe, respectați 
recomandările autorităților și asigurați un climat sigur 
pentru întreaga familie. 

Rețineți: este mult mai ușor să previi un incendiu, 
decât să-l stingi!
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Atenție la articolele pirotehnice

RECOMDĂRILE POLIŢIEI LOCALE ȘAG PENTRU PERIOADA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ

Bărbat amendat, după ce a aruncat deșeuri pe domeniul public

Persoanele fizice sau juridice 
autorizate pot folosi articolele 
pirotehnice de divertisment numai 
cu luarea măsurilor de protejare a 
persoanelor, bunurilor materiale, 
animalelor și a mediului. Orice 
operaţiune cu articole pirotehnice, 
efectuată fără drept, constituie 
infracţiune și se pedepsește cu 
închisoare de la 3 luni la un an.

În această perioadă, polițiștii 
recomandă părinților să supravegheze 
copiii cu atenţie deoarece aceștia pot fi 
expuși incidentelor survenite în urma 
folosirii necorespunzătoare a obiectelor 
de distracţie pe bază de amestecuri pirotehnice. Toate articolele pirotehnice sunt imprevizibile și periculoase. Din 
acest considerent, folosirea lor necesită control și supraveghere.

Înainte de a folosi produsele pirotehnice, studiaţi atent instrucţiunile și măsurile de securitate indicate pe 
ambalajul produsului. Polițiștii vă recomandă să folosiţi cu multă atenţie articolele pirotehnice, pentru a evita 
producerea unor incendii nedorite ori vătămări corporale ce ar putea să umbrească frumuseţea sărbătorilor de iarnă.

Pentru ca sărbătorile de iarnă să fie petrecute în liniște și fără incidente, Poliţia Locală Șag recomandă 
locuitorilor să respecte câteva reguli de bază: 

• pentru a preveni incidentele neplăcute și chiar vătămarea populaţiei prin folosirea unor obiecte pirotehnice 
neconforme noilor prevederi legislative, precum și pentru menţinerea unui climat de siguranţă publică în 
preajma Sărbătorilor de iarnă, cetăţenii sunt rugaţi să achiziţioneze doar obiectele pirotehnice permise de lege;

• împreună cu reprezentanți ai Ocolului Silvic și a Gărzii Forestiere Timișoara se vor efectua controale 
frecvente privind regimul silvic și legalitatea transporturilor lemnelor de foc și brazilor de Crăciun;

• vom sta la dispoziția cetățenilor și vom veghea la buna desfășurare a evenimentelor organizate cu ocazia 
Sărbătorilor de iarnă (Crăciun, Revelion).

În data de 06.12.2022, polițiștii locali din cadrul 
Compartimentului Poliția Locală Șag au depistat un 
bărbat din Timișoara în timp ce arunca dintr-o mașină 

deșeuri provenite din construcții. Acesta a fost surprins pe 
drumul ce leagă Șagul de Sânmihaiul Român, iar în urma 
verificărilor, a fost sancționat cu amendă în valoare de 
2.500 lei. Totodată, a fost dispusă măsura complementară 
de ridicare a deșeurilor. 

Pe această cale, cetățenii sunt rugați să înțeleagă că, 
pe lângă faptul că sancțiunile pentru astfel de fapte sunt 
mari, depozitarea ori abandonarea necorespunzătoare a 
deșeurilor de orice fel poate produce consecințe destul 
de grave asupra mediului înconjurător. 

„Apreciem spiritul civic de care dau dovadă cetățenii și îi 
rugăm să ne semnaleze în continuare orice fapte care contravin 
legislației de mediu la numărul de telefon 0742 268 231  
sau la adresa de e-mail politialocala.sag@yahoo.com”, 
transmit reprezentanții Poliției Locale Șag.
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„Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul Lui fiu ca oricine crede în El 

să nu piară ci să aibe viața veșnică" Ioan 3:16.
Ne apropiem de momentul celebrării venirii în lumea noastră a Fiului lui Dumnezeu, acest 

eveniment care a marcat istoria planetei noastre și este manifestarea dragostei lui Dumnezeu față de 
noi, oamenii.

Dumnezeu și-a arătat dragostea față de noi dăruind, a dăruit ce avea mai scump, pe fiul Său Isus 
Hristos ca preț de răscumpărare pentru noi. Cu ocazia acestor sărbători ar trebui să ne întrebăm cum 
răspundem dragostei lui Dumnezeu?

Ferice de noi dacă răspundem cu dragoste, o dragoste care dăruiește! Vă îndemn să-i dăruiți inima Mântuitorului, să 
se nască în ea, și el vă va umple viața de pace, bucurie și fericire.

Vă doresc sărbători binecuvântate și bucuria Crăciunului să pătrundă în căminele voastre!

Conducătorul Bisericii Penticostale Speranța Șag, 
Rusu Vinicius

„Căci Prunc s-a născut nouă, un Fiu s-a dat nouă... ”(Isaia 9)
Iubiți credincioși,
Deși și anul acesta am trăit, încă, cu frica pandemiei și chiar cu cea a războiului de lângă noi, 

poate chiar cu teama multelor crize tot mai des anunțate, totuși, în acest sfârșit de an, ar trebui să 
ne îndreptăm gândul tot mai mult către cer! Dacă vom face lucrul acesta, vom descoperi o sursă de 
mare bucurie, care ar trebui să ne umple întreaga viață. 

În versetul de mai sus vedem o mare promisiune pe care Dumnezeu ne-a făcut-o și care s-a 
împlinit!

Înțelegem noi oare semnificația acestei promisiuni? Cu multă bucurie îmi aduc aminte de 
momentul când fiica noastră ne-a anunțat că vom deveni bunici și că un copil se va naște în familia 
noastră…

Dintr-o dată, casa noastră s-a transformat, într-un mod interesant: toată lumea vorbea doar despre copil, toți eram 
tare bucuroși, toți ne gândeam ce ar trebui să cumpărăm, ce hainuțe, ce pregătire, ce cameră să-i dăm, cum s-o aranjăm, 
cum va fi numele etc.

Atunci m-am întrebat: dar faptul că Biblia ne spune că Domnul Isus s-a născut „nouă”, un Prunc ni s-a dat „noua” nu 
ar trebui să însemne ceva în viața noastră?

Ce implicație aduce Nașterea Domnului (Pruncului) în viața ta? Ce implicatie aduce nașterea unui copil într-o familie?
Amintesc doar câteva lucruri:
1. Pregătirea unui loc pentru El (camera lui) - Are Pruncul născut în Ieslea din Betleem un loc (pregătit) în inima ta?
2. Când se naște un copil într-o familie, se schimbă prioritățile: el trece pe primul loc, are nevoie de atenție și îngrijire 

specială și ești gata să i-o dai. Are Domnul Isus primul loc în viața ta, în prioritățile tale? Nu cumva nu prea ai timp de 
El... Nu cumva l-am lăsat pe ultimul loc...

3. Bucuria de a-i da cadouri. Ce cadou poți da tu azi Domnului Isus? De exemplu: Maria - i-a dat visurile ei (era 
fecioră și, ca orice fecioară, avea anumite visuri, dar ele s-au schimbat radical la acceptarea Pruncului Ceresc ca să se nască 
în viața ei), Cei din Betllem i-au dat puținul lor - grajdul, Magii au dat: timpul , oboseala și închinarea lor. Tu ce ai putea 
să-i dai? (În Biblie ni se spune ce își doreste El cel mai mult: „Dă-mi, fiule, mie, inima ta...” ( Pildele 23:26).

4. Mai este ceva, în final, care se întâmplă când ți se naște un copil: Bucuria să ai cui lăsa Numele tău și moștenirea ta. 
Foarte interesant, însă, Domnul Isus a făcut invers: El ne-a dat Numele Lui (Biblia spune că ne-a dat un Nume Nou, de 
Copii de Dumnezeu) și tot El ne-a dat și o moștenire, cea mai mare care se putea da: Cerul, Raiul, Viața Veșnică alături 
de El.

Dacă până anul acesta nu L-ai lăsat să se nască în familia ta, fă-o acum! Lasă ca toată viața ta să fie schimbată de 
Nașterea Lui.

„Căci Prunc s-a născut nouă, un Fiu s-a dat nouă...”
Sărbători Fericite alături de Împăratul născut în ieslea din Betleem și un An Nou plin de Har și de binecuvântări vă 

dorește din toată inima Biserica Creștină Baptistă!
Dumnezeu să vă binecuvânteze!

Pastor, Dr. Marius Ianc
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Iubiții mei, 
Ne-a învrednicit Dumnezeu să întâmpinăm și anul acesta slăvitul Praznic al Nașterii Domnului 

nostru Iisus Hristos. Ca de fiecare dată, Fiului lui Dumnezeu ne aduce în suflete bucurie, pace și 
nădejde. De la copii până la cei în vârstă, cu toții suntem cuprinși de taina cea negrăită a Întrupării, 
încercând să o trăim fiecare după putere: înălțând lui Dumnezeu doxologie în biserici, regăsindu-ne  
în jurul mesei și a căldurii căminului, revărsând puțină alinare asupra celor sărmani sau aflați în 
suferință, ducând mai departe tradiția strămoșească a colindatului.

Dumnezeu se face Prunc Mititel, se face om, ca pe noi oamenii să ne îndumnezeiască, să ne 
scape din păcat şi din moarte. Iar noi, la rândul nostru, trebuie să ne facem buni cu semenii noştri. 
Nu zadarnic zice un alt colind: „Acum te las, fii sănătos,/Şi vesel de Crăciun,/Dar nu uita când eşti 
voios,/Creştine să fii bun”.

Dumnezeu să ne cuprindă pe toți în mila iubirii, iertării și binecuvântării Sale pentru a glăsui împreună cu îngerii: 
„Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace, între oameni bunăvoire!”. Vă îmbrățisez pe toți întru lumina și 
bucuria Nașterii Domnului, dorindu-vă, tuturor, zile frumoase de praznic și un An Nou bineplăcut Domnului cu sănătate 
în familie și pace în lume.

Cu sfântă preţuire şi binecuvântare, 
Preot paroh Băran Florin, Biserica Ortodoxă Română Șag

Iubiți frați și surori în Cristos,
Doresc din tot sufletul și la finele anului acestuia, cu ocazia sărbătorilor de Crăciun, să bat, 

în mod simbolic, la ușile caselor dumneavoastră, pentru a vă spune tuturor: „Crăciun fericit! S-a 
născut Fiul lui Dumnezeu!”

Știu că această dorință s-ar putea lovi de multe situații de suferință, dificultăți, tristețe, durere; 
totuși îmi doresc să v-o adresez în șoaptă, pentru ca să fie o rază de soare, de speranță și de bucurie.

Această urare sinceră, dacă pe de o parte nu vă șterge neliniștea, pe de altă parte anunță că vine 
„… să ne viziteze Cel care răsare din înălțime ca să lumineze pe cei care se află în întuneric și în 
umbra morții și să îndrepte pașii noștri pe calea păcii” (Lc. 1,78-79).

Acesta este, de fapt, sensul adevărat și profund al Nașterii lui Isus: lumina lui Dumnezeu capătă 
un chip, ia un trup, intră în istoria omului, pentru a locui în locurile pustii ale omului, la periferii, 
în casele sărăcăcioase, la granițele existenței umane și ca să le lumineze, nu cu luminile artificiale 
ale marilor promisiuni de mic preț, ci implicându-se și „contaminându-se” cu viața de zi cu zi a oamenilor, pentru a o lua 
asupra sa și a o ridica la demnitatea umană corectă.

Crăciunul este sărbătoarea Iubirii lui Dumnezeu care „atât de mult a iubit lumea, încât l-a dat pe Fiul său, unicul 
născut, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică” (In. 3,16).

Creștinul trebuie să fie martor al bucuriei Domnului. În vremurile noastre, caracterizate de neliniște, frică, suferință, 
egoism și violență, mesajul Nașterii Domnului aduce încredere, iubire, bucurie a inimilor și multă speranță. Suntem 
dispuși să le primim?

În fața Pruncului Isus ne adunăm în rugăciune pentru familiile noastre, pentru tineri și copii, pentru bătrâni și 
bolnavi, pentru cei care suferă din cauza pandemiei, pentru toți cei care sunt constrânși să poarte povara sărăciei. Să-i 
cerem Domnului prezența sa de pace, curaj, mângâiere, sprijin.

Mulți sunt cei indiferenți față de credință, mulți s-au îndepărtat de Biserică; mulți continuă să-l refuze pe Cristos, 
sunt mulți susținători ai ideologiilor materialiste și relativiste. Mulți sunt încă adepții violenței, ai exploatării persoanelor 
în orice fel, mulți continuă să cultive spiritul de nedreptate, refuzând astfel demnitatea și chipul îndumnezeit al fraților 
lor. Nu putem să uităm de suferințele din lume și, din nou, gândurile noastre se îndreaptă spre cei care sunt victimele 
războaielor, în chip deosebit cei care suferă și sunt victime ale războiului din Ucraina, ale masacrelor, spre cei care suferă și 
mor de foame, spre cei nevinovați și totuși persecutați, ne gândim la emigranții care sunt constrânși să-și părăsească țările 
proprii, pentru a regăsi liniștea, pacea și un trai mai bun.

Cu aceste gânduri ne prezentăm în fața Pruncului Isus cu smerita noastră rugăciune, știind că doar mânuța sa puternică 
poate schimba soarta omenirii și a fiecăruia dintre noi.

Cea mai frumoasă dorință a sfintei Nașteri a lui Cristos este exprimată prin cuvintele Sfântului Paul: „Ca niște aleși ai 
lui Dumnezeu, sfinți și iubiți, îmbrăcați-vă deci cu dragoste, cu îndurare, cu bunătate, cu umilință, cu blândețe și răbdare.  
Îngăduiți-vă unii pe alții și, dacă cineva are vreo plângere împotriva altuia, iertați-vă! Așa cum v-a iertat Domnul, la fel să vă 
iertați și voi… Să domnească în inimile voastre pacea lui Cristos la care ați fost chemați ca să fiți un singur trup” (Col. 3,12-15).

Vă invit pe toți să vedeți zilele de Crăciun ca pe o oportunitate de a găsi pacea interioară și de a cere și de a promova 
pacea despre care auzim în fiecare an în Evanghelia Crăciunului.

Crăciun fericit, binecuvântat și plin de pacea sufletului curat în care să se nască Cristos Domnul! Amin!
Cu multă iubire, 

Preot paroh romano-catolic, 
Ciubotariu Simon


