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Dragi locuitori,

Iată că încă un an școlar s-a 
încheiat. A fost, poate, unul dintre 
cei mai grei ani din istoria recentă a 
învățământului, însă cu dedicație și 
implicare, atât dascălii, cât și elevii 
școlii noastre au reușit să ducă la 
bun sfârșit tot ce și-au propus. 
Astfel, poate unul dintre cele mai 
emoționante momente, sfârșitul 
de an școlar, a fost întâmpinat cu 
zâmbete și multă bucurie de către 
copiii din comuna noastră. Aceștia 
au încheiat cu bine anul școlar, 
iar o parte dintre ei, absolvenții, 
pășesc acum pe un nou drum. Pe 
această cale, doresc să îi felicit pe 
toți elevii școlii noastre pentru 
rezultatele obținute și le doresc să 
se bucure din plin de vacanța de 
vară. În același timp, le mulțumesc 
părinților și dascălilor pentru 
modul în care își fac datoria, 
pentru că sunt dedicați și zi de zi 
se ocupă de formarea copiilor din 
comuna noastră.

Flavius Alin Rosu
Primar

Ziua Eroilor, sărbătoare națională a 
poporului român, a fost marcată, anul acesta, 
în 10 iunie, de Ziua Înălțării Domnului, în 
memoria celor căzuți de-a lungul veacurilor pe 
câmpurile de luptă, pentru credință, libertate, 
dreptate și pentru apărarea țării și întregirea 
neamului. 

La acest eveniment au participat 
autoritățile locale, care au participat la un 
ceremonial religios la monumentul din Parcul 
Central, iar apoi au fost depuse coroane la 

monumentul eroilor. Conform tradiției, o a 
doua slujbă de pomenire a avut loc la cimitirul 
ortodox din localitate. 

În semn de recunoștință pentru eroii 
patriei care au căzut în Primul Război 
Mondial, autoritățile statului român au 
hotărât, prin Decretul-lege nr. 1.693 din 
4 mai 1920, ca Ziua Eroilor să fie decretată 
sărbătoare națională și să fie celebrată, „cu 
mare fast religios, școlar, militar și național”, 
în Ziua Înălțării Domnului.

Centrul de Vaccinare care a funcționat în comuna Șag și-a 
închis activitatea, începând cu data de 30 iunie! Pe perioada de 
funcționare, peste 6.000 de oameni s-au imunizat la cabinetele 
de vaccinare, asigurând, astfel, un succes din punct de vedere 
al ratei de vaccinare în comuna noastră. 

„Am oferit locuitorilor comunei șansa să se vaccineze, 
fiind între primii din județul nostru care au făcut tot posibilul 
în lupta cu pandemia. Alături de șăgeni s-au vaccinat și locuitori ai comunelor invecinate. Am 
adus astfel o contribuție însemnată la scăderea drastică a numărui de infectări la noi în zonă. 
Rămânem în continuare prudenți, dar pregătiți. 

Împreună cu dumneavostră, cu eforturile făcute de fiecare dintre noi, am reușit să trecem 
peste această provocare. Dincolo de lupta în sine pentru sănătatea locuitorilor, această perioadă 
mi-a arătat ca Șagul are resurse umane importante, oameni de calitate, care știu să facă front 
comun pentru binele întregii comunități. 

Mulțumesc, așadar, colectivului care a muncit în acest centru, instituțiilor statului și, în 
special, reprezentanților Nucleului de Vaccinare, domnului director al DSP Timiș,  dr. Flavius 
Cioca și tuturor celor care ne-au sprijinit”, a spus primarul Flavius Roșu.

Ziua Eroilor, marcată la Șag

S-a închis centrul de vaccinare 
anti-COVID19 din Șag

Editorial
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Ziua de 1 Iunie a fost sărbătorită 
de mii de copii, la Șag

Deșeurile aruncate pe malul Timișului, colectate de voluntari

S-a făcut dezinsecția pe raza comunei

Copilăria e vârsta la care cea mai 
profundă bucurie poate fi un zâmbet curat. 
Copilăria e o lume aparte, plină de lumină 
și armonie.  Sub acest motto, autoritățile 
locale au vrut să le ofere tuturor copiilor 
din comuna noastră o zi plina de bucurie, 
de emoție și distracție. Și au reușit. 

Preț de câteva ore, mii de copii din Șag, 
dar și din localitățile din întreg județul, au 
poposit în centrul comunei noastre, acolo 
unde a fost organizat un adevărat tărâm de 
poveste. 

Un carusel i-a purtat pe micuți în 
lumea fantastică, toboganele și locul de 
joacă au fost permanent animate de veselia 
copiilor, iar convoiul, bungee jumping, 
linghișpirul și trambulinele amplasare în 
parc au fost printre distracțiile preferate 
de cei mici, de ziua lor. În plus, Teatrul 
de păpuși Magic Oz i-a purtat în lumea 
fantastică pe copii, cărora le-a prezentat 
„Căruța cu povești”.

Și pentru ca orice distracție trebuie 
completată, de la evenimentele organizate 

de 1 Iunie nu au lipsit racoritoarele, vata pe 
băț și popcornul oferite gratuit de primărie.

Primăria Șag, împreună cu ADID 
Timiș, cu sprijinul voluntarilor și al 
operatorului Retim, au realizat acțiunea 
de ecologizare prin care s-au colectat zeci 
de saci cu deșeuri reciclabile aruncate la 
întâmplare pe malul Timișului, pe raza 
comunei noastre.

„Iubitorii naturii din Șag, cetățeni, 
angajați ai primăriei, ai ADID și o parte 
din consilierii locali au participat la o 
amplă acțiune de ecologizare a malului 
Timișului. Peste 50 de voluntari au 

contribuit la curățarea mediului. Acțiunea reprezintă și un semnal în a implica întreaga comunitate, alături de entuziaștii iubitori ai 
naturii, în conștientizarea importanței calității mediului în care trăim. Trebuie să înțelegem că doar împreună putem să învățăm despre 
importanța protejării naturii. Și trebuie să înțelegem că e mai ușor și mai puțin costisitor să păstrăm și să prevenim. Vrem un Șag curat! 
Mulțumesc, așadar, celor care s-au alăturat acestui demers și sper ca întreaga noastră comunitate să dea dovadă de responsabilitate în a 
păstra Șagul curat!”, a transmis primarul comunei, Flavius Roșu.

Acțiunea a avut loc sâmbătă, în 12 iunie.

A început lupta cu 
insectele, în comuna 
noatră. Au fost realizate 
stropiri la sol, iar pentru 
ca efectul să fie de lungă 
durată, au fost urmate și de 
stropirile aeriane. Soluția 
folosită este avizată de 
Comisia Națională pentru 
produse biocide, din cadrul 
Ministerului Sănătății, 
și nu afectează sănătatea 
umană sau animală.
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Final de an școlar cu bucurii și emoții

Calendarul admiterii la liceu 2021

Au fost momente încărcate de emoție pentru cei mai mari dintre 
elevii Școlii Gimnaziale Șag, la finalul anului școlar și, totodată, a 
unui important capitol din viața lor.  S-au auzit deopotrivă ropote 
de aplauze și râsete, dar și sunetul ultimului clopoțel și s-a simțit 
emoția despărțirii. 

Festivitatea de încheiere a anului școlar pentru clasa a VIII-a 
a fost oragnizată la școala din comună, iar după eveniment, elevii 
au mers  în vizită și la primărie. Vizibil emoționați, absolvenții de 
gimnaziu au vrut să le facă o surpriză angajaților din primăriei și, 
acompaniați la chitară, au cântat imnul Gaudeamus Igitur.

Elevii care au terminat anul acesta clasa a VIII-a și 
au susținut examenul de Evaluare Națională urmează să 
participle la admiterea la liceu. Emoțiile elevilor și ale 
părinților se termină abia după repartizarea computerizată de 
la finalul lunii iulie.

Prima etapă de repartizare computerizată 
16 – 22 iulie 2021 – Completarea opțiunilor în fișele 

de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a și de către 
părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a, 
la unitatea de învățământ sau prin formular transmis 
electronic. Orice opțiune greșită poate conduce la o 
repartizare nedorită! 

16 – 22 iulie 2021 – Introducerea în baza de date 
computerizată (în aplicația informatică centralizată) a datelor 
din fișele de înscriere 

22 iulie 2021 – Transmiterea bazei de date de la centrele 
de admitere județene/al municipiului București la Centrul 
național de admitere prin confirmarea de către acestea a 
finalizării operațiunilor specifice, în aplicația informatică 
centralizată. 

23 iulie 2021 – Verificarea și corectarea eventualelor 
erori din bazele de date

24 iulie 2021 – Repartizarea computerizată în 
învățământul liceal de stat a absolvenților clasei a VIII-a. 

24 iulie 2021 – Comunicarea rezultatelor candidaților 
repartizați computerizat în învățământul liceal. 

24 iulie 2021 – Afișarea în unitățile de învățământ 
gimnazial a listei cu locurile neocupate în unitățile de 
învățământul liceal de stat din județ

25 – 28 iulie 2021 – Depunerea/Transmiterea dosarelor 
de înscriere la școlile la care candidații au fost repartizați.

29 iulie 2021 – Transmiterea de către unitățile de 
învățământ liceal de stat a situației locurilor rămase libere 
în urma neînscrierii candidaților admiși în această etapă de 
admitere până la data începerii cursurilor anului școlar 2021-
2022. 

A doua etapă de repartizare computerizată și admitere 
în liceu 

29 iulie 2021 – Afișarea situației locurilor rămase libere
29  iulie 2021 – Înscrierea candidaților pentru probele 

de aptitudini sau la probele de verificare a cunoștințelor de 
limbă modernă sau maternă. 

30 iulie 2021 – Desfășurarea/Echivalarea probelor de 
aptitudini sau a probelor de verificare a cunoștințelor de 
limbă modernă sau maternă. 

2 august 2021 – Afișarea rezultatelor la probele de 
aptitudini și la probele de verificare a cunoștințelor de limbă 
modernă sau maternă și rezolvarea eventualelor contestații. 

29 iulie – 5 august 2021 – Completarea opțiunilor în 
fișele de înscriere de către candidații care nu au fost repartizați 
computerizat în prima etapă. 

29 iulie – 5 august 2021 – Introducerea în baza de date 
computerizată (în aplicația informatică centralizată) a datelor 
din fișele de înscriere. 

6 august 2021 – Repartizarea computerizată în 
învățământul liceal de stat a candidaților din a doua etapă 
a admiterii. 

6 august 2021 – Comunicarea rezultatelor candidaților 
repartizați computerizat în a doua etapă a admiterii în 
învățământul liceal. 

6 – 7 august 2021 – Depunerea/Transmiterea dosarelor 
de înscriere la școlile la care au fost repartizați candidații din 
etapa a doua. 

9 – 13 august 2021 – Primirea cererilor de înscriere a 
candidaților care au fost repartizați computerizat în primele 
două etape de admitere. Calendarul probelor de aptitudini 
pentru admitere la liceu 2021 
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Se refac zonele distruse în urma lucrărilor la rețelele de apă-canal

Din agenda Poliției Locale Șag Festivalul „Cântul Banatului”, ediția I, la Șag

Autoritățile locale au cerut companiei 
Aquatim și firmei care lucrează la introducerea 
canalizării și la extinderea rețelei de apă de 
pe raza comunei noastre, printr-o notificare 
scrisă, intervenția de urgență pentru refacerea 
drumurilor, trotuarelor și domeniului public 
afectat de lucrări, acolo unde acestea au fost 
deja finalizate. 

„Nu mai sunt dispus să tolerez 
disfuncționalități în aceste lucrări, deși 
înţeleg pe deplin complexitatea și anvergura 
investiției”, a transmis primarul Flavius Roșu.

Răspunsul antreprenorilor nu a 
întârziat să apară. Reprezentanții firmelor 
care lucrează pe raza comunei Șag au 
precizat că au fost demarate demarate 
lucrări de refacere atât la structura rutieră 
și la spațiile verzi, cât și la accesurile spre 
gospodăriile proprietarilor.

Odată cu venirea verii, polițiștii 
locali din Șag au intensificat 
controalele pe raza comunei, dar și 
operațiunile de patrulare.

Astfel, în urma apariției în 
mediul online a unor fotografii, 
Poliția Locală Șag s-a sesizat din 
oficiu, identificând o persoană 
care a dat foc la deșeuri provenite 
din construcțiile aflate în derulare 
pe strada LXVIII. Drept urmare, 
respectiva persoană aceasta a fost sancționată 
conform HCL nr. 15/31.03.2021.

Totodată, cetățenilor li se aduce la cunoștință 
Art. 4 lit. g din HCL nr. 15/31.03.2021, care 
prevede că „Arderea deșeurilor vegetale menajere 
sau de altă natură, pe străzi sau intravilanuri se 
sancționează cu amendă de la 600 lei la 1.500 lei 
pentru persoane fizice și de la 1.500 lei la 2.500 lei pentru persoane 
juridice”. 

În altă ordine de idei, în urma verificărilor în teren, polițiștii locali 
din Șag au identificat mai multe zone în care au fost aruncate deșeuri. 
Chiar dacă persoana care a abandonat deșeurile nu a fost prinsă în 
flagrant, aceasta a fost identificată, întrucât între deșeurile aruncate se 
aflau și unele indicii care au dus la prinderea ei. 

Pe de altă parte, oamenii legii din Șag atrag atenția, în special 
tinerilor care își petrec timpul în parcurile din comună și în zonele 
amenajate, că aruncarea deșeurilor de orice natură pe domeniul public 
este interzisă, conform Hotărârii de Consiliu Local 15/31.03.2021, 
care la art. 1 menționează că „se interzice aruncarea sau depozitarea 
pe străzi, parcuri, terenuri virane, malurile râului Timiș și alte locuri 
publice, a gunoaielor menajere, reziduurilor, resturilor de materiale, 
alimente, medicamente, caroserii de autovehicule, utilaje agricole, 
moloz din constructii, etc”, fapte care se sanționează cu amenzi de la 
500 la 2.500 de lei.

Reamintim, persoanele care nu țin cont de buna gospodărire a 
comunei, chiar dacă nu sunt prinse în flagrant, pot fi identificate cu 
ajutorul imaginilor surprinse pe camerele de supraveghere amplasate 
pe raza comunei noastre, iar în acel moment, vor fi sancționate 
conform HCL în vigoare.

În 12- 13 iunie 2021, la Șag a avut loc 
Festivalul Național de interpretare „Cântul 
Banatului” ediția I – Proiect finanțat cu 
fonduri europene nerambursabile prin 
Programul Național de Dezvoltare Rurală 
(PNDR).

În prima zi a festivalului au participat  8 coruri din diferite 
confesiuni religioase - ortodocși, catolici, baptiști și penticostali – cu 
vârste cuprinse între 5 și 75 de ani,  iar în cea de-a doua zi , copii  și 
tineri cu vârste cuprinse între 4 și 18 ani.

Acest festival a fost organizat de către Asociația Culturală 
Generația Muzicii, având ca manager de proiect pe președintele 
asociației Kari Drumof Mihaela. Juriul a fost format din cadre 
universitare ale Facultății de muzică și teatru din Timișoara – prof. dr. 
muzicolog Rodica Giurgiu, prof. dr. Struța Cristina  și din absolvenți 
ai Facultății de muzică: profesori și dirijori Iustin Călin și Daniel 
Milencovici.

Deschiderea Festivalului a fost făcută de către Voicu Denis  Gabriel 
–  care a și câștigat  trofeul secțiunii Cântece religioase.  Primul cor care 
a urcat pe scenă a fost corul catolic din Timișoara ”Harmonia Cristi”  
dirijat de către dirijorul Iustin Călin, acesta având ca invitați coriștii 
corului ”Pax et Bonum” din Onești  cu care are o frumoasă colaborare.

Următorii pe scenă au fost: Corul parohiei ortodoxe Șag – dirijat 
de Părintele Băran Florin,  Grupul Vocal feminin ”Ortodoxia” –  al 
parohiei ortodoxe Parța,  dirijat de către Părintele Bistrian Simion  și 
Corala „Sfântul Mare Mc. Gheorghe ”din Voiteg – Dirijat de către 
Părintele Dragan Georgiev.

Câștigătorii trofeelor pe secțiuni: la secțiunea Folclor,  duet –  
câștigătoare au fost surorile Fudulu Riana Ioana& Andra din Giroc 
și  secțiunea Etno –  Scafariu Bianca – profesor coordonator Desanca 
Lalici,  Secțiunea Folclor/ individual – categoria 10-12 ani Ionela 
Maria Ghip, 11 ani din Cluj, iar la categoria – 15- 17 ani Bona Bianca 
-15  ani, din Caransebeș- profesor coordonator Kari  Drumof Mihaela. 
La Secțiunea Cântec despre natură – INSTRUMENTAL : Erik 
Ciolac, 11 ani – Giroc, Alexandra Pogăcean, 11 ani din Giroc și Daria 

Moți – 11 ani din Dumbrăvița 
– prof. coord. Struța Cristina, 
iar VOCAL – Cocian Anastasia, 
5 ani din Șag TROFEUL 
MINISTAR – prof. coord. Kari 
Drumof Mihaela.

Toți participanții au fost 
premiați cu diplome, medalii 
și trofee în funcție de premiul 
obținut.
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Cum se face colectarea selectivă a deșeurilor
Având în vedere că societatea de salubritate Retim a anunțat că, în 

curând, tarifele percepute pentru colectarea deșeurilor vor crește, în funcție 
de cantitate, este extrem de important să învățăm să colectăm selectiv 
deșeurile.

Adunați gunoiul selectiv!
Deșeurile reciclabile se depozitează în pubela galbenă sau în sacii 

galbeni.
Deșeurile reciclabile pe care trebuie să le colectăm separat sunt: 
• ambalaje de hârtie și carton curate, ziare, reviste, cărți, caiete, hârtie de 

împachetat, cartonașe, pungi de hârtie, cutii de carton pentru încălțăminte 
și alimente (paste, orez, sare, altele), cutii de detergent, hârtie tipărită și 
corespondență, hârtii care conțin și alte materiale (de exemplu fereastra de 
plastic de pe plicurile de corespondență sau de pe alte ambalaje), cartoane de ouă, tuburile de la hârtie igienică și prosoape de bucătărie;

• recipiente /sticle din PET (suc, apă, bere, alte produse alimentare),Tetrapack (cutii de lapte, de tomate, sucuri), recipiente/flacoane 
de la produse cosmetice, detergenți, produse alimentare, folie și pungi de plastic, vase din plastic pentru flori de proveniență casnică, 
forme din plastic pentru produsele congelate, plase de fructe și legume, mici ambalaje din polistiren, saci din plastic, accesorii pentru 
haine, bandă pentru legat pachete;

• doze de aluminiu/metal, conserve de aluminiu/metal, tuburi metalice de alimente/cosmetice.
Pentru a utiliza la maximum capacitatea pubelei sau a sacului galben, recipientele se vor turti, plia sau strivi pentru a reduce volumul 

lor. Ambalajele voluminoase se vor plia și se vor așeza lângă pubelă, pentru a fi colectate de echipa Retim.

LUCRĂRI EDILITARE
Au demarat lucrările de pietruire a străzilor neasfaltate din zona 

Mănăstirii. La fel ca de fiecare dată când este nevoie, se completează 
cu piatră spartă, se astupă gropile și se tasează aceste drumuri pentru 
ca ele să poată fi circulabile în condiții bune. 

Vă reamintim, în ultima perioadă, în zona Mănăstire au avut 
loc o serie de lucrări de asfaltare, pe străzi ce erau deteriorate. Iar 
autoritățile locale au în vedere ca, în fiecare an, din bugetul comunei să 
fie alocată finanțare pentru asfaltarea drumurilor, astfel încât, etapizat, 
în următorii ani, toate drumurile din comună să fie complet asfaltate.

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

ANUNȚ IMPORTANT 
Primăria Șag vine în sprijinul locuitorilor din comună, astfel că, 

începând de luna aceasta, crează un punct de colectare a deșeurilor 
vegetale rezultate din cosirea peluzei. 

În fiecare MIERCURI, între orele 16.00 și 18.00, iarba rezultată 
în urma tăierii gazonului va putea fi adusă, în saci de plastic, în curtea 
de lângă Primărie, pe strada a II-a, unde un responsabil din partea 
administrației locale o va prelua. 

ATENȚIE! Orice alt tip de deșeu va fi refuzat!
Pentru mai multe detalii: 0744.394.132 – Antonius Kapor – 

viceprimarul comunei Șag.

Vehicule 
noi pentru 
SVSU 
și ADP Șag

În curând, Serviciul Voluntar pentru 

Situații de Urgență și departamentul de 

administrare a domeniului public vor 

avea în dotare mașini noi. Primarul 

comunei, Flavius Roșu, a semnat, 

în 24 iunie, contractul de furnizare 

pentru două vehicule, pentru o mai 

bună gestionare a situațiilor aflate în 

subordinea celor două structuri mai sus 

amintite.
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Având în vedere temperaturile crescute și lipsa 
precipitațiilor din ultima perioadă, Primăria Șag face încă un 
apel către consumatori să evite utilizarea apei potabile pentru 
udatul grădinilor. Acest lucru este cu atât mai necesar în 
sezonul estival, atunci când crește consumul menajer al apei 
de la robinet.

Acest mesaj nu este o noutate, primăria atrăgând și până acum 
atenția că sistemul de aprovizionare cu apă a fost dimensionat 
doar pentru consumul menajer al populației. Astfel, folosirea de 
către unii utilizatori a apei potabile în alte scopuri poate provoca 
probleme în alimentarea celorlalți clienți din rețea. Iar dacă, 
urmare a secetei, s-ar ajunge și la o reducere a debitelor de apă ale 
sursei, ar putea interveni restricții în distibuţie. Într-o asemenea 
situație de criză, utilizarea apei potabile pentru udatul grădinilor 
sau a spațiilor verzi constituie contravenție și se sancționează.

Pentru posesorii de grădini există însă și soluții la 
îndemână. Una e instalarea în gospodărie a unor bazine de 
captare a apei de ploaie și folosirea acesteia. O altă e forarea 
de puțuri de mică adâncime. Ca exemplu, folosind o pompă 
acționată de un motor de 1 kw, costul cu energia electrică 
folosită pentru un mc de apă extrasă e de șapte ori mai mic 
decât costul unui mc de apă potabilă.

Din păcate, de-a lungul timpului s-au depistat însă și 
cazuri în care unii utilizatori au apelat la o metodă necinstită, 
încercând să ocolească contorul pentru a nu înregistra 
consumul real de apă potabilă. Dincolo de disconfortul creat 
altor consumatori din acea rețea, reprezentanții Primăriei Șag 
reamintesc că o asemenea intervenție constituie infracțiune și 
se pedepsește conform legii.

Autoritățile au făcut unele 
recomandări pentru zilele caniculare 
din această vară:

- Pentru a evita riscurile generate 
de temperaturile ridicate înregistrate în 
ultima perioadă, vă rugăm să respectați 
următoarele reguli de protecție:

- Rămâi în casă şi limitează 
expunerea la soare.

- Petrece cea mai mare parte a zilelor 
călduroase în spații răcoroase.

- Mănâncă regulat, echilibrat şi 
uşor.

- Evită utilizarea sării.
- Bea multă apă. Persoanele care au 

epilepsie, suferă de inimă, rinichi sau 

ficat au restricţionare privind utilizarea 
lichidelor ori au probleme de reţinere a 
lichidelor, de aceea trebuie să consulte 
un medic înainte de a creşte aportul 
acestora.

- Limitează consumul de băuturi 
alcoolice.

- Poartă haine uşoare, răcoroase, 
colorate deschis care acoperă cât mai 
mult pielea.

- Protejează-ți faţa şi capul purtând 
o pălărie cu boruri largi.

- Protejează-ți ochii purtând 
ochelari de soare cu lentile colorate din 

categoria 3 (filtre optice marcate UV 

400 de culoare gri, maro sau verde), sau 

prin intermediul unor ochelari de vedere 

prevăzuți cu lentile fotocromatice.

- Nu lăsa niciodată copiii sau 

animalele singure în autovehicule 

închise.

- Evită muncile extenuante în 

partea cea mai călduroasă a zilei.

- Utilizează un sistem de contact 

permanent cu o altă persoană şi ia pauze 

frecvente. Să neutralizeze ecologic, 

deșeurile periculoase pentru mediu.

Apa de la rețea nu este pentru udatul grădinii

În caz de caniculă
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ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ 
TIMIȘUL DE CENTRU, în calitate de lider și DAST 
TRAINING CENTER SRL, în calitate de partener, vă 
pun la dispoziție cursul ÎNGRIJITOR SPAȚII VERZI, 
în cadrul proiectului DESA1- Dezvoltare Educațională, 
Socială și Antreprenoriat - Timișul de Centru (zona Vest) 
Cod SMIS 130177, finanțat prin POCU 2014-2020. 

Condiții de acces:
-  Învățământ primar (în prezent 4 clase absolvite)
- Domiciliu în una din următoarele localități: 

Sânmihaiul Român, Parța, Șag, Giroc, Peciu Nou, Giulvăz, 
Pădureni, orașul Ciacova

- Venit redus/situație materială precară/dizabilități
- Durata cursului: 180 de ore
- Preț - gratuit
Competențe dobândite în cadrul cursului de 

CALIFICARE:
Competențe profesionale:
- Pregătirea locurilor de grădinărit și terenurilor 

folosind unelte manuale și mașini simple
- Plantarea și transplantarea plantelor lemnoase și 

erbacee
- Amenajarea spațiilor verzi, conform informațiilor 

primite
- Însămânțarea și întreținerea suprafețelor înierbate
- Întreținerea grădinilor și spațiilor verzi prin udarea, 

plivirea și cosirea peluzei

- Gestionarea plantelor lemnoase și erbacee prin 
activități de tăiere, curățare, udare, fertilizare, etc

- Eliminarea plantelor parazite
- Folosirea instalațiilor de irigat și drenaj
Motive și avantaje
Îngrijitor spații verzi
- întreține plantele de interior/exterior, naturale/ 

artificiale și spații verzi în general, situate atât în curți 
interioare, cât și în parcuri, terenuri de sport, etc. 

- se ocupă de gestionarea plantelor lemnoase și erbacee 
prin activități de tăiere, curățare, udare, fertilizare, etc. 

- face activități de pregătire a terenurilor (condiționarea 
solului, manipularea pământului, defrișări, etc.)

- are în vedere strict instalarea vegetației cu caracter 
temporar și refacerea plantațiilor lemnoase. 

Desfășurarea activității de îngrijitor spații verzi
- în localitățile urbane și rurale, în parcuri publice, 

grădini publice, scuaruri, suprafețe înierbate din zona 
adiacentă zonelor de circulație, terenuri de joacă pentru 
copii, zone verzi, spații verzi, spații recreative, în spații 
deschise, luminate natural sau artificial, în condiții meteo 
favorabile și nefavorabile, la nivelul solului, individual și în 
echipă, conform unui program și conform unor instrucțiuni 
și proceduri simple, bine definite, presupunând un grad 
foarte mic de autonomie. 

Profită acum de acest curs gratuit de CALIFICARE!

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ 
TIMIȘUL DE CENTRU, în calitate de lider și DAST 
TRAINING CENTER SRL, în calitate de partener, vă pun 
la dispoziție cursul de COMPETENȚE INFORMATICE, 
în cadrul proiectului DESA1- Dezvoltare Educațională, 
Socială și Antreprenoriat - Timișul de Centru (zona Vest) 
Cod SMIS 130177, finanțat prin POCU 2014-2020. 

Condiții de acces:
- Învățământ primar (în prezent 4 clase absolvite)
- Domiciliu în una din următoarele localități: 

Sânmihaiul Român, Parța, Șag, Giroc, Peciu Nou, Giulvăz, 
Pădureni, orașul Ciacova

- Venit redus/situație materială precară/dizabilități
- Durata cursului: 30 de ore
- Preț - gratuit
Competențe dobândite în cadrul cursului de 

INIȚIERE:
Competențe de bază în TIC
- utilizarea dispozitivelor

- crearea și organizarea fișierelor, rețele și securitatea 
datelor

- utilizarea unei aplicații de procesare de text
- utilizarea unei aplicații de calcul tabelar
- utilizarea unei aplicații de prezentări. 
Competențe informatice:
- utilizarea calculatorului
- procesare de text
- calcul tabelar
- prezentări
Motive și avantaje
Învățarea aplicațiilor principale pe calculator
Utilizarea eficientă a tehnologiei informaționale
După terminarea cursului veți avea capacitatea:
- de a căuta, colecta și prelucra informații și de a le 

folosi în mod sistematic și critic, apreciind relevanța, 
distingând între lumea reală și cea virtuală, recunoacând în 
același timp legătura dintre ele. 

Profită acum de acest curs gratuit de INIȚIERE!

CURS GRATUIT DE CALIFICARE - ÎNGRIJITOR SPAȚII VERZI

CURS GRATUIT DE CALIFICARE - COMPETENȚE INFORMATICE
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Reprezentanții primăriei Șag fac 
apel la  cetățenii de pe raza comunei 
să se ocupe de curățarea vegetației de 
pe tot domeniul public și să anunțe 
autoritățile, dacă  au cunoștință de 
anumite locuri în care se mai găsește 
ambrozie, pentru a se lua măsurile care 
se impun.

Locuitorii comunei noastre au 
obligația să combată ambrozia, iar 
polițiștii locali verifică, periodic, dacă 
legea este respectată. Până în prezent, 
aceștia au emis mai multe somații 
către persoane fizice și juridice, pentru 
a-și curăța terenurile de ambrozie sau 
vegetație spontană. În cazul în care nu 
se conformează, acestea riscă amenzi 
usturătoare. 

Unde poate fi întâlnită/răspândită 
ambrozia ?

Ambrozia este una dintre cele mai 
invazive plante existente pe teritoriul 
țării noastre, fiind extrem de adaptabilă 
la condițiile pedoclimatice. În 
România, ambrozia este răspândită în 
aproape toate zonele (cu excepția zonei 
dealurilor înalte și a zonei montane).

Crește spontan pe terenurile lăsate 
pârloagă, în principal de-a lungul căilor 
ferate, a drumurilor, pe marginea apelor 
curgătoare, a lacurilor, pe marginea 
pădurilor, în apropierea dărâmăturilor, 
respectiv pe terenurile lipsite de 
vegetație și prost întreținute, dar și în 
grădini și parcuri neîngrijite, în zone 
unde s-a depozitat pământ excavat, în 
culturile de cereale și de floarea-soarelui, 
producând pagube semnificative de 
recoltă.

Când elimină polenul și devine 
periculoasă pentru sănătatea omului?

Buruiana ambrozia produce 
mari cantități de polen începând de 
la mijlocul lunii iulie, în funcție de 
condițiile climatice și se încheie spre 
finalul lunii septembrie. În verile 
călduroase, polenul este răspândit de 
vânt la distanțe foarte mari, mai ales 
dacă este secetă.

Cum devine o persoană sensibilă 
la polenul de ambrozia ?

În mod uzual, alergiile la polen 
sunt cauzate de expunerea la polenul de 
ambrozia pe parcursul mai multor ani 
(3-4 ani), astfel că simptomele de rinită 
alergică apar la copii cu vârsta de cel 
puțin 4-5 ani. Sunt cazuri când vârsta 
de apariție a simptomelor a coborât sub 
1 an, existând chiar și copii de 6 luni 
care prezintă rinită alergică indusă de 
polenul de ambrozia.

Cum se manifestă alergia la 
ambrozia ?

Sensibilizarea alergică la polenul 
de ambrozia se manifestă clinic cel mai 
frecvent ca rinoconjunctivită și astm, 
dar pot apărea și simptome cutanate, 
inclusiv urticarie și angioedem, 
putându-se ajunge la manifestări 
similare celor din șocul anafilactic.

Simptomele rinoconjunctivitei 
alergice sunt: strănut, prurit nazal, 
obstrucţie nazală, secreţii nazale 
apoase, prurit ocular, congestie oculară, 
lăcrimare, iar ale astmului episoade 
de tuse, dificultate în respiraţie sau 
wheezing. 

Simptomele cutanate includ 
leziuni de urticarie, care sunt papule 
pruriginoase, și edem dureros al 
țesuturilor profunde, care afectează 
mai frecvent zonele periorală, 

periorbitală, limba, zona genitală, și 
extremitățile.

Șocul anafilactic este cea mai 
severă formă de reacție alergică, cu 
debut brusc, neașteptat, și tablou clinic 
deseori dramatic, putând duce la deces 
prin obstrucția căilor aeriene și colaps 
vascular ireversibil. Șocul anafilactic 
reprezintă o urgență medicală.

Cum poate fi combătută/distrusă 
buruiana ambrozia ?

Cele mai bune rezultate se pot obține 
prin cosirea manuală a terenurilor pe 
care apare sau prin folosirea diferitelor 
echipamente mecanice de tuns iarba, în 
special pe aliniamentele căilor ferate, a 
drumurilor și pe marginea parcelelor.

Atunci când buruiana este 
răspândită în interiorul tarlalelor/
solelor agricole, în special în interiorul 
unor crovuri, stufărișuri, denivelări etc., 
distrugerea se poate face prin aplicarea 
unor lucrări de discuit, grăpat sau prin 
folosirea unor cositori mecanice. Când 
buruiana este răspândită pe suprafețe 
mai mari se pot aplica erbicide, după 
caz, începând de primăvara devreme 
când buruiana are 10 - 15 cm și poate fi 
recunoscută cu ușurință.

Pentru ca lucrările de combatere 
să fie cât mai eficiente, cositul mecanic 
sau manual trebuie efectuat cât mai 
aproape de suprafața solului în vederea 
distrugerii tuturor ramificațiilor care 
pornesc din tulpina principală. În 
caz contrar, se distruge doar tulpina 
principală, iar restul ramificațiilor 
se dezvoltă, înfloresc și produc în 
continuare polen. Se recomandă cositul 
repetat de 2 -3 ori pe an.

COMBATEȚI AMBROZIA!


