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Dragi locuitori,

Școala Gimnazială Șag și-a deschis porțile pentru 
un nou an şcolar. Deschiderea anului școlar a devenit 
o tradiție și totodată un moment inaugural, încărcat de 
bucurie, nostalgie și emoție. 

Este un nou început în care investim speranțe, retrăind 
atât bucuria revederii, după o vacanţă binemeritată, cât și 
emoţia primei zile de şcoală, pentru cei care trec pentru 
prima dată pragul unei săli de clasă.

Alături de cadrele didactice, cărora le mulțumesc  pentru responsabilitatea ce le 
caracterizează şi pentru preţuirea pentru elevii noştri, vom reuși să desfăşurăm şi în acest 
an școlar un act educaţional calitativ. 

Am investit în infrastructura educațională și ne dorim pentru elevii Șagului rezultate 
pe măsură la învățătură.

Stimați părinți, vă mulțumim pentru efortul zilnic pe care îl faceți în susținerea 
parcursului educațional al copiilor dumneavoastră și vă invit să vă implicați cât mai 
mult în viaţa şcolii. În dezvoltarea unei educaţii autentice pentru viaţă a copiilor noștri 
este esenţială cultivarea unei legături statornice şi a unei cooperări eficiente între şcoală, 
familie și comunitatea locală. 

Dragi elevi, vă doresc să aveți un an școlar reușit, cu rezultate frumoase, și, la momentul 
bilanțului, să dați motive de mândrie celor care v-au îndrumat pașii. Întoarcerea la școală 
este un motiv de sărbătoare, deoarece înseamnă un nou pas către viitor! 

Pe de altă parte, vreau să felicit în mod deosebit doi dintre tinerii comunei noastre, 
care au devenit un model de ambiție și succes pentru fiecare dintre noi. Este vorba despre 
Daniel Dobridoreanu și Anamaria Elena Vieriu, doi tineri care, prin munca și sârguința 
de care au dat dovadă, au reușit să obțină rezultate remarcante în sporturile pe care le 
practică, respectiv Go și Handbal. Le mulțumesc pentru că fac cinste comunei noastre, 
îi felicit pentru rezultatele obținute până acum și le doresc mult succes în competițiile 
viitoare!

Editorial
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Bucurie și zâmbete, la început de an școlar
A sunat clopoțelul în prima zi 

de școală, la școala din comuna Șag. 
Emoțiile, florile, zâmbetele și bucuria 
revederii, colegi noi sau mai vechi au fost 
doar câteva dintre ingredientele care au 
presărat atmosfera, în prima zi de școală. 

Festivitatea de deschidere a noului an 
școlar a avut loc în curtea școlii, în data 
de 5 septembrie, atunci când elevii au 
auzit sunetul primului clopoțel și, ca la 
un semn, s-au adunat cu toții pentru 
a lua parte la deschiderea unui nou an 
școlar, plin de lucruri interesante pe care 
le vor descoperi alături de dascăli. 

Ceremonia a debutat, ca de obicei, 
cu slujba de Te Deum, care a fost 
oficiată de preotul Florin Băran, care a 
și transmis mesajul Bisericii copiilor din 
comuna noastră. 

Apoi, pe rând, au luat cuvântul 
reprezentanții Poliției Locale, directorul 
școlii, Cristian Moga, dar și primarul 
Flavius Roșu, care a reafirmat sprijinul 
pe care administrația locală îl oferă 
domeniului educației.

Vara a trecut, e din nou toamnă ... și, iată-ne în fața unui 
nou început. Trăim împreună emoția și bucuria unui nou 
început de an școlar, plin de speranțe și încercări. Pentru 
fiecare dintre noi prima zi de școală are o semnificație 
specială. Este ziua în care peste tot în țară se deschid larg 
porțile școlii, iar inimile vibrează de emoție, de bucurie și 
de nerăbdare. 

Ca în fiecare an, colectivul școlii noastre îi întămpină 
cu sufletele deschise și cu urări de bine, atât pe  micii elevi 
ai claselor Pregătitoare cât și pe  micuții preșcolari care calcă 
pentru prima dată pragul școlii și grădiniței noastre, dar în 
aceiași măsură și pe cei care revin după o binemeritată vacanță.

Școala Gimnazială Șag îşi propune să contribuie la 
dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a copiilor din 
comunitate, la formarea personalităţii lor, să ofere un mediu 
de învațare atent, stimulant și un climat de siguranță fizică și 
emoțională, favorabil dezvoltării armonioase a acestora.  

Totodată, având în vedere localizarea Școlii gimnaziale Șag 
în zona Metropolitană a municipiului Timișoara, cunoscut 
fiind fenomenul migrației elevilor către școlile din oraș, prin 
calitatea actului educațional pe care îl oferim, unitatea își 
propune să diminueze gradul de instalare a acestui fenomen, 

oferind servicii educative, bază materială și un grad de siguranță 
comparabile cu ale unităților urbane ”concurente”. 

Pentru anul școlar 2022-2023, pe lângă proiectele derulate 
la nivel național - ”Masă caldă” și ”Școală după școală” pe care, 
cu sprijinul Primăriei Șag, ne propunem să le implementăm 
la nivelul instituției noastre, pe lângă actul educațional pe 
care îl desfășurăm cu un colectiv calificat în proporție de 
aproape 100%, intenționăm implicarea copiilor în diverse 
activități extrașcolare cultural-artistice și sportive, organizarea 
de competiții, spectacole și excursii care să vină în sprijinul 
desvârșirii procesului educativ. 

Din punctul de vedere al bazei materiale avem 
oportunitatea unei bune colaborări cu Primăria și Consiliul 
Local al comunei Șag, care au investit masiv, în ultimul an, în 
infrastructura școlară și care ne sprijină pentru a putea oferi 
preșcolarilor și elevilor noștri un mediu de învățare adecvat. 

Dragi elevi, vă doresc să aveți parte de profesori minunați, 
să vă găsiți prieteni adevărați și să aveți un an școlar plin de 
realizări, satisfacții și bucurii!

Director, Școala gimnazială Șag
prof. Cristian-Ioan MOGA

”O școală pentru comunitate și o comunitate pentru școală”

Dragi elevi, stimați părinți
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Ministerul Educaţiei a publicat 
lista celor 300 de şcoli care vor 
organiza programul „Masa caldă în 
şcoli”, în anul şcolar 2022-2023, 
iar printre acestea se numără și 
Școala Gimnazială Șag, alături de 
alte 5 unități de învățământ din 
județul Timiș. 

Implementarea acestui proiect 
vine să completeze eforturile școlii 
și ale Primăriei și Consiliului 
Local Șag de a asigura copiilor din comunitate accesul la un sistem de educație de cea mai bună calitate. 
Astfel, în acest an școlar, atât elevii, cât și preșcolarii din Șag vor primi o masă caldă, la școală sau la grădiniță.

„Ne bucură această oportunitate, care vine în sprijinul nostru în limitarea efectelor negative asupra 
procesului educativ și pentru a susține participarea şcolară, pentru a stimula motivarea pentru învăţare, precum 
și pentru a spijini preșcolarii și elevii din comunitatea noastră, asigurându-le un acces nediscriminatoriu la 
educaţie”, a transmis directorul Școlii Gimnaziale Șag, Cristian Moga.

Cu toate acestea, implementarea propriu-zisă a programului va mai dura o perioadă, întrucât lista cu 
unitățile de învățământ beneficiare a fost publicată abia la începutul lunii septembrie, iar Ministerul Educației 
trebuie să întocmească normele de aplicare, abia apoi urmând să fie realizate licitațiile pentru găsirea unei 
firme care să se ocupe de prepararea și transportul hranei pentru elevi. 

Conform autorităților centrale, valoarea unei mese va fi de 15 lei.

Școala din Șag, inclusă în programul „Masa caldă”, 
derulat de Ministerul Educației

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



4

Calendarul anului școlar 2022-2023 a fost aprobat de Ministerul Educației în data de 31 martie 2022, iar organizarea 
acestuia este pe module, fiind eliminată denumirea de „semestre” și împărțirea anului școlar introdusă din anul 1998. Astfel, 
anul școlar va cuprinde 5 module, despărțite de 5 vacanțe, prima zi de cursuri fiind în 5 septembrie 2022. Cursurile se încheie 
pe 16 iunie 2023, potrivit structurii publicate în Monitorul Oficial.

Spre deosebire de anii trecuți, vor avea vacanță toți elevii în perioada 22-30 octombrie 2022. Înainte, intrau într-o vacanță 
de o săptămână doar copiii de grădiniță și elevii de clasele primare, în perioada octombrie-noiembrie.

Structura anului școlar 2022-2023



5

Dobridoreanu Daniel, din Comuna Șag, născut în 
2003, legitimat la CS Timișul Șag atât la secția de șah, cât 
și la secția de Go, a jucat câțiva ani în competiții de șah, 
înainte de a se orienta definitiv spre Go. Jocul se mai numește 
Weiqi în chineză, Baduk în coreeană sau Igo în japoneză - 
denumiri care ușurează identificarea postărilor pe această 
temă, pe internet. Inventat în China acum 4-5000 de ani, 
Go este un joc strategic simplu ca reguli, dar cu rezerve 
uriașe de complexitate, sub raport tactic și strategic, ceea 
ce a făcut ca, pentru informaticieni, provocarea de a crea 
programe competitive de Go, la nivel înalt, să fie mult mai 
dificilă față de șah. Nu numai că au fost necesari mai mulți 
ani până când calculatorul a învins un campion mondial de 
Go într-un meci oficial după ce la șah acest lucru deja se 
întâmplase, dar datorăm jocului de Go un salt important în 
istoria inteligenței artificiale. Mă refer la apariția programelor 
AlphaGo și Alpha Zero, adevărate borne de hotar în evoluția 
programelor cu capacitate de auto-învățare. 

În România, jocul de Go a pătruns prima dată la 
Timișoara, la inițiativa dr. Walter Schmidt. În anii ’80-’90, 
am asistat la un adevărat boom al Go-ului în țara noastră, ca 
urmare a eforturilor academicianului Gheorghe Păun, dar și a 
altor entuziaști, mai ales din rândurile studențimii. În 1995, 
Cătălin Țăranu, un student la matematică, a fost invitat de 
către marele maestru Sajho Masataka la un stagiu de pregătire 
de doi ani, în Japonia - stagiu la capătul căruia a depășit cu 
succes toate probele pentru a primi titlul de profesionist în 
Go. După încă 4 ani, jucătorul român a atins rangul 5 Pro, 
devenind, după întoarcerea acasă, cel mai bine cotat jucător 
din Europa. În județul Timiș, timp de mai mulți ani, cei mai 
mari promotori ai Go-ului au fost Viorel Arsinoaia, rangul 
2 Dan, de la clubul Walter Schmidt Timișoara, precum și 
Gabriel Ciora, de la clubul Millenium Giarmata Mare. 

Cu Viorel Arsinoaia, din 2010 până la dispariția sa 
prematură din toamna lui 2016, am avut diverse proiecte 

comune. Am încercat de două ori să oferim cursuri mixte 
de șah și Go, întâi la o sală din nordul Timișoarei, apoi la 
Casa Tineretului. Așa s-a ajuns ca, la vârsta de 5 ani, în 2010, 
Ionuț Arsinoaia (fiul) să prefere la început șahul, pentru 
a se întoarce categoric spre Go abia din 2014, cu ocazia 
Congresului European de Go de la Sibiu.   

Go-ul în lume a cunoscut în ultimele decenii o veritabilă 
explozie, cucerind Europa și America, în mare parte datorită 
internetului. Dintre Go și șah este greu de spus, astăzi, care 
are o prezență mai puternică online, prin site-uri, materiale 
video etc. Inclusiv pe telefoanele mobile se găsesc programe 
de jucat Go, baze de date cu partide jucate de marii maeștri 
de Go (unele cu comentarii). 

De această abundență de materiale online, în afară 
de cărțile de care a putut face rost, a profitat și Daniel 
Dobridoreanu. A debutat la CN Go Juniori de la Felix 
în aprilie 2017, pentru ca apoi să treacă prin mâna unor 
mentori precum Cătălin Țăranu - 5 Pro, Cornel Burzo - 6 
Dan (multiplu campion național), Mihaela Țăranu – 3 Kyu 
sau profesorul Iulian Peța – 6 Kyu. 

Jucătorul șăgean a învățat și din partidele jucate în 
competiții sau din meciurile și analizele de partidă la care 
a asistat. S-a mai antrenat cu Ionuț Arsinoaia - 2 Dan, 
Adrian Martin - 1 Kyu și Cris Bratu - 7 Kyu de la Walter 
Schmidt Timișoara. Daniel Dobridoreanu a beneficiat și de 
câteva programe de pregătire finanțate de Federația Română 
de Go și Federația Europeană de Go pentru tinerii jucători 
de perspectivă (unele online, altele conectate cu diverse 
competiții). Dar motorul principal al ascensiunii sale a fost 
studiul individual, organizat, tenace și chiar "încăpățânat" aș 
putea spune, în ultimii 5 ani. 

Primele medalii la niște probe naționale de Go (locul III 
la 9x9 și 13x13) au venit în iunie 2019. În septembrie 2019 
a jucat pentru prima dată în finala Cupei României la Go, 
la care se calificase. În 2019 a învins pentru prima dată în 
partidă oficială un jucător de rang înalt - Dragoș Boldeanu, 
2 Dan. A ocupat și locul 2 în Campionatul Național de Go 
Juniori ediția 2019, secțiunea U20. Pe atunci, Daniel avea 
doar 16 ani, fiind, probabil, cel mai tânăr din grupă. Între 
11-14 martie 2020, a jucat la Campionatul European de 
Go din Croația. În noiembrie 2020, Dobridoreanu a ocupat 
locul 1 în etapa 5 (online) a Grand Prix-ului European pentru 
Tineret SEYGO (dintre 40 de jucători) și a ocupat locul 3 în 
Campionatul Național de Go pentru Juniori, secțiunea U20. 
În schimb, el a câștigat în 2020 locul 1 în Cupa României la 
Go pentru Juniori, secțiunea U18. La sfârșitul lui octombrie 
2021, la etapa 3 de calificare din CN Go Juniori, desfășurată 
online, Daniel Dobridoreanu a atins pentru prima dată 
coeficientul valoric GoR echivalent rangului 1 Dan (centura 

Un maestru de Go în Comuna Șag!
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Fiică a Șagului, în Handbalul mare! 
În data de 1 Septembrie, conducerea CSM Roman a 

prezentat componența echipei de handbal feminin care 
va aborda Campionatul național al Diviziei A.  Printre 
noile transferuri ale echipei se numără și tânăra sportivă 
șăgeană Vieriu Anamaria Elena, de la Liceul cu program 
sportiv Banatul. 

Anamaria a început să practice handbalul la Școala 
Gimnazială din Șag, sub îndrumarea domnului profesor 
Radu Cosmin, iar mai apoi a plecat să joace la Liceul 
Peciu Nou, sub coordonarea Prof. Todorov Vlastimir. 
De aici a urmat Liceul cu Program sportiv Banatul, sub 
atenta îndrumare a Prof. Zgîrdea Cosmin, iar acum, 
în ultimul an al junioratului, a fost transferata de către 
Clubul Sportiv Municipal Roman. 

Tânără, ambițioasă și muncitoare, Anamaria va 
reprezenta Șagul cu mândrie în Campionatul național al 
Diviziei A la Handbal Feminin. 

Obiectivul echipei pentru sezonul 2022-2023 este 
clasarea în prima jumătate a seriei. 

Ne bucurăm și ne mândrim că reprezintă comuna 
noastră și sperăm din suflet ca Anamaria să fie un model 
și să inspire încredere copiilor din Șag!

neagră / maestru).  În noiembrie 2021, în finalele desfășurate 
la Bistrița, Dobridoreanu a ocupat locul 3 la categoria de 
vârstă U20 grupa A în Cupa României și locul 2 la categoria 
Tineret în Campionatul Național de Go. După o pauză 
de jumătate de an, în 2022, datorată pregătirii pentru 
bacalaureat și admitere, unde a reușit cu brio (Daniel fiind 
la școală de-a lungul anilor un elev eminent), el a revenit în 
forță la tabla de Go cu ocazia Congresului European din iulie-
august, desfășurat la Vatra Dornei, unde din 12 întâlniri cu 
jucători având rangul 1 Dan sau foarte apropiat, a înregistrat 
9 victorii, confirmând definitiv titlul de Shodan (maestru), 
adică rangul 1 Dan. 

Pentru a ajunge până aici, Daniel Dobridoreanu a trebuit 
să urce, în 5 ani, 20 de niveluri valorice, de la 20 Kyu la 1 
Kyu, după care "zero Kyu", care ar însemna 1 Dan, prima 
dintre treptele măiestriei. 

Așadar, se poate spune că, începând cu august 2022, 
Comuna Șag are un maestru de Go, născut și crescut aici, 
în persoana lui Daniel Dobridoreanu, sportiv al CS Timișul 
Șag.

Rezultatele sale din ultimii ani, atât în competiții, cât și 
în meciuri amicale, îl recomandă ca fiind în prezent cel mai 

bun dintre jucătorii activi din județul Timiș. Cu alte cuvinte, 
pentru acest județ, Daniel Dobridoreanu nu este un simplu 
maestru, ci "Maestrul". De asemenea, Daniel a demonstrat 
în repetate rânduri talent pedagogic și sper să îl văd cât mai 
curând preluând catedra de Go la Timișul Șag. 

Zamfir Moldovan,
antrenor 



7
Finanţări mari pentru Șag, 

prin Programul Anghel Saligny 

Vești bune pentru administrația din Șag. După ce încă 
de anul trecut au fost depuse mai multe proiecte pentru a 
primi finanțare prin Programul Anghel Saligny, de curând 
au fost anunțate investițiile care vor putea fi realizate cu 
fonduri din bugetul acestui program. Iar comuna noastră 
a primit a doua cea mai mare sumă din județ. 

„Au fost aprobate două finanțări prin Programul 
de Investiții Anghel Saligny, program gestionat de 
Guvernul României, la nivelul Ministerului Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației. Primul este cel 
privind extinderea rețelei de apa și canalizare pe străzile 
rămase în vatra veche și întreaga Zonă Mănăstire, cu o 
valoare de 25.107.224 lei, iar al doilea este cel privind 
asfaltarea și modernizarea drumului ce leagă Șag de 
Sânmihaiul Român, astfel formându-se minicentura Șag 
-Sânmihaiul Român -Săcălaz - (DJ 593C/ DJ 591A), cu 
o valoare de 21.530.261 lei”, a anunţat primarul Flavius 
Roşu.

Acesta a precizat că, până la imprelentarea propriu-
zisă a proiectelor, mai sunt de realizat o serie de proceduri 
birocratice.

„Preconizăm ca execuția efectivă să înceapă în cursul 
anului viitor și să aibă o durată de 24 de luni. În acest 
sens, toate lucrările de asfaltare avute în vedere pe străzile 
ce urmează să fie afectate de aceste șantiere se vor decala 
până la finalizarea lucrărilor de introducere a rețelelor 
de apă și canalizare. Aceste două mari investiții, ce se 
alătură celor deja finalizate sau aflate în curs de finalizare, 
cât și celor pe care le avem în vedere, reprezintă cel mai 
important portofoliu de investiții realizat vreodată în 
comuna noastră.  

Sunt extrem de bucuros că am ajuns în acest punct, 
dar sunt și încrezător că vom continua să dezvoltăm 
infrastructura comunei noastre, pentru a crește nivelul 
de trai al locuitorilor. 

Mulțumesc tuturor celor care au muncit la 
documentațiile depuse spre finanțare și, mai ales, 
colegilor mei, care au susținut demersul nostru la nivel 
guvernamental, făcând posibil acest rezultat excepțional 
pentru viitorul comunei noastre”, a mai transmis 
primarul.
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Modernizarea grădiniței vechi din Șag, 

în linie dreaptă

O nouă investiție a fost finalizată

Au început lucrările de reabilitare și etajare a 
Grădiniței Vechi din comuna noastră. 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 propriu-
zise, urmează să fie realizate și racordurile clădirii la 
rețelele de energie electrică, apă și canalizare.

„Corpul nou de clădire, aflat și el în construcție,  
aproape de finalizare, alături de această lucrare pe care 
am demarat-o acum, vor asigura un număr crescut de 
grupe de copii, cu spațiile adiacente necesare procesului 
educational, medical, alimentar, pentru următorii 10-
15 ani, raportat la creșterea demografică înregistrată în 
comuna noastră”, a dat asigurări primarul Flavius Roșu. 

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

După doar câteva luni de 
la demararea lucrărilor, clădirea 
care va adăposti noua bibliotecă 

a fost finalizată. Au fost făcute 
compartimentările și fiecare spațiu a 
fost gândit special pentru destinația 

pe care o va avea. Noul spațiu va 

deservi o bibliotecă, un muzeu și  o 

sală de activități pentru seniori, dar 

și o sală în care vor putea fi expuse 

trofeele câștigate de clubul sportiv al 

comunei noastre. 

„După rezolvarea situației juridice 

a vechii școli românești (Muzeul), 

am reușit să reabilităm clădirea din 

fonduri proprii, urmând ca în această 

clădire să fie amenajate biblioteca 

școlii, muzeul etnografic al comunei 

și o sală de activități pentru seniorii 

din comuna”, a spus primarul Flavius 

Roșu.
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Au început lucrările pe strada a VII-a

Cadastru general 
realizat din fonduri europene, la Șag

La începutul lunii august au 

demarat lucrările pe strada a-VII-a - 

strada pilot, care presupun refacerea 

completă a drumului. Urmează ca, 

în perioada viitoare, să se intervină 

pentru turnarea de asfalt, construirea 

de trotuare, rigole și accesuri auto la 

proprietăți, dar și realizarea de locuri 

de parcare și spații verzi.

Având în vedere complexitatea 

lucrărilor, locuitorii din zonă sunt 

rugați să elibereze carosabilul pe 

perioada desfășurării lucrărilor, care 

este estimată la aproximativ două 

luni.

Oficiul de Cadastru și 
Publicitate Imobiliară (OCPI) 
Timiș anunță începerea lucrărilor 
de cadastru în nouă comune din 
județul Timiș, printre care și Șag. 
Lucrările de înregistrare sistematică a 
proprietăților în sistemul integrat de 
cadastru și carte funciară se desfășoară 
în cadrul Programului național de 

cadastru și carte funciară (PNCCF) 
și sunt gratuite pentru cetățeni. 
Finanțarea este asigurată din fonduri 
europene nerambursabile, prin 
Programul Operațional Regional 
(POR) 2014 – 2020. 

În județul Timiș, dintre cele 19 
comune care beneficiază, în prezent, de 
finanțare europeană pentru realizarea 

cadastrului, două sunt finalizate 
(Jebel și Coșteiu), iar alte opt sunt în 
lucru (Becicherecu Mic, Dumbrava, 
Găvojdia, Giarmata, Liebling, 
Satchinez, Topolovăţu Mare și Voiteg).

Vă reamintim, ANCPI este 
beneficiarul Proiectului major 
„Creșterea gradului de acoperire și 
incluziune a sistemului de înregistrare 
a proprietăților în zonele rurale din 
România”, care completează obiectivul 
PNCCF, prin realizarea lucrărilor de 
cadastru pentru 5.758.314 de hectare 
din 660 de UAT-uri situate în zone 
rurale ale României. Valoarea totală 
a proiectului este de 312.891.155 
de euro, din care 265.957.482 de 
euro reprezintă fonduri externe 
nerambursabile de la Uniunea 
Europeană și 46.933.673 de euro – 
cofinanțare de la bugetul de stat.
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Stații de încărcare pentru mașinile electrice, la Șag

O noua investiție privată pe raza comunei noastre

Comuna Șag ține pasul cu realitățile vremurilor 
în care trăim. Astfel, pentru a fi pregătiți să facă față 
schimbărilor ce au loc atât în plan național, cât și în plan 
local, reprezentanții administrației locale au pregătit, încă 
de la începutul acestui an, un proiect pentru montarea, 
în comuna noastră, a unor stații de încărcare pentru 
mașinile electrice.  

„Programul național privind reducerea  emisiilor de 
gaz cu efect de seră în transporturi, prin promovarea 
infrastructurii pentru vehicule de transport rutier 
nepoluant din punct de vedere energetic, stă la baza 
acestor strategii de dezvoltare. Finanțat prin PLANUL 
NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ 
(PNRR), proiectul depus de noi presupune o investiție de 
570.000 lei, pentru amplasarea pe raza comunei noastre a 
5 astfel de stații de încărcare”, a precizat primarul Flavius 
Roșu. 

Două dintre acestea vor fi amplasate în parcarea 
Primăriei, alte două pe strada III colț cu DN 59 și o altă 
stație va fi montată în PUZ Vest 2 -  AcoR. 

„Continuăm să dezvoltăm comuna noastră, îmbinând 
atât nevoia de investiții necesare momentului actual, cât 
și pregătind viitorul nostru ca și comunitate”, a mai spus 
primarul Flavius Roșu. 

Încă un investitor privat a decis să își dezvolte afacerea pe raza comunei Șag. De această dată, este vorba despre 
un antreprenor care a reușit să construiască un depozit de cereale, alăturându-se, astfel, echipei de investitori 
din Șag. Depozitul se 
desfășoară pe o suprafață 
construită de 3.445 de 
metri pătrați, iar valoarea 
investiției se ridică la 
11 947 000 lei, fiind 
realizată din fonduri 
europene. 

„Ne bucurăm că 
încă un investitor a ales 
comuna noastră pentru 
a-și derula afacerea, 
întrucât orice nouă 
investiție presupune 
crearea de noi locuri 
de muncă și, implicit, 
creșterea veniturilor 
pe care le încasăm la 
bugetul local”, a precizat 
primarul Flavius Roșu.
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Tabăra de pictură „Icoana din sufletul meu”, 
la Parohia Ortodoxă Șag

În perioada 25-28 august, la Parohia Şag a 

avut loc a IV-a ediţie a Taberei de pictură pe sticlă 

„Icoana din sufletul meu”, care a reunit 75 de copii 

care au pictat icoane, au participat la diverse ateliere 

și s-au bucurat împreună.

Prin această acţiune, Parohia Șag a dorit să 

acorde o atenţie specială copiilor ataşaţi de valorile 

Bisericii şi dornici să împărtăşească şi altora din 

credinţa şi dragostea lor pentru Dumnezeu.

„Copiii au învățat tehnica picturii de icoane pe 

sticlă, au participat la jocuri și activități educative 

de autocunoaștere. De asemenea, ei s-au rugat și 

au luat prânzul împreună. Cu toții s-au bucurat 

de vacanță și și-au făcut prieteni noi”, a precizat 

părintele Florin Ioan Băran, coordonatorul taberei. 

Tabăra s-a încheiat duminică, 28 august,  

după Sfânta Liturghie oficiată în biserica parohială. 

Atunci, copiii, părinții, bunicii și credincioșii 

parohiei au participat la vernisajul expoziției de 

icoane, care a reunit circa 100 de lucrări reprezentând 

pe Maica Domnului, pe Mântuitorul Iisus Hristos 

și pe mai mulți sfinți din calendarul Bisericii 

noastre. De asemenea, în cadrul acestei expoziții, 

copiii stăpâniţi de emoţie, au primit diplome de 

participare şi cadouri din partea părintelui paroh.

Tabăra de creație a fost organizată de 

Arhiepiscopia Timişoarei, Protopopiatul Timișoara 

I, prin Parohia Șag, în colaborare cu Centrul 

Regional de Cercetare și Expertiză în Conservare 

și Restaurare, Facultatea de Arte și Design din 

Timișoara, cu Primăria Comunei Șag și Consiliul 

Local Șag,  fiind  inclusă pe agenda culturală 2022 a 

Primăriei  Comunei Șag.



12

Hramul Mănăstirii Timișeni-Șag
La sărbătoarea Tăierii Capului 

Sfântului Proroc Ioan Botezătorul, 
Mănăstirea Timișeni-Șag și-a cinstit, 
prin rugăciune, ocrotitorul spiritual. 
La acest moment duhovnicesc au luat 
parte sute de credincioși din întreg 
Banatul, care au fost primiți cum 
se cuvine de către obștea mănăstirii 
condusă de stavrofora Casiana 
Șimon, stareța vetrei monahale.

Programul liturgic a debutat 
încă din ajunul sărbătorii, cu 
oficierea Vecerniei Mari, unită cu 
Litia, de către arhim. Simeon Stana, 
exarhul mănăstirilor din eparhie, 
pr. Ionel Popescu, vicar eparhial, 
pr. ing. Timotei Anișorac, consilier 
eparhial, pr. protopop Zaharia Pereș, 
Protopopiatul Timișoara I, pr. lect. 
univ. Marius Florescu, Facultatea de 
Teologie din Timișoara, precum și 
de alți clerici slujitori. În continuare 
s-a slujit Sfânta Taină a Maslului, 
Utrenia, Ceasurile și Sfânta 
Liturghie. În ziua praznicului, dis 
de dimineață, s-a oficiat Slujba 
Aghiasmei Mici și Taina Sfântului 
Maslu.

Serviciul religios din ziua 
hramului a fost încununat cu 
săvârșirea Sfintei Liturghii de 
către Înaltpreasfințitul Părinte 

Ioan, Arhiepiscopul Timișoarei și 
Mitropolitul Banatului, înconjurat 
de un sobor de preoți și diaconi.

La finalul slujbei, Înaltpreasfinția 
Sa a rostit un cuvânt de învățătură 
despre viața Sf. Ioan Botezătorul, „cel 
mai mare om născut din femeie”. 

În anul 1944, mitropolitul Vasile 
Lăzărescu a hotărât reînfiinţarea a trei 
vetre monahale, vremelnic desfiinţate 
de stăpânirile potrivnice neamului 
şi credinţei poporului român creştin 
ortodox, aflate în cuprinsul Eparhiei 
Timişorii. 

Inițial, la Timișeni se afla numai o 
clădire, cantonul silvic, cu 6 camere, 
hol și pivniță. Două dintre camere au 
fost transformate în capelă, unde s-au 
oficiat serviciile divine până în anul 
1972, când s-a târnosit noua biserică 
mănăstirească de către mitropolitul 
Nicolae Corneanu. În anul 1946 s-au 
ridicat o clădire cu 18 încăperi pentru 
chilii şi ateliere, în 1947, o altă clădire 
ce adăpostea trapeza şi bucătăria, iar 
în 1950 alte clădiri pentru trebuinţele 
gospodăreşti. 

În prezent, obștea mănăstirii 
numără 45 de măicuțe.

În data de 24 septembrie va fi sărbătorit Hramul 
bisericii romano-catolice, Buciu maghiar. 

De la ora 17:00 va fi oficiată slujba, 
apoi, de la ora 18:00 va avea loc 

parada costumelor maghiare și germane, 
la Căminul Cultural, după care urmează balul.
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Petrecere mare la Zilele Comunei Șag

Au fost trei zile de voie bună, petrecere și distracție, 
la Zilele Culturale ale Comunei Șag, și anul acesta. 
Începând de duminică, 14 august și până marți, în 16 
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 și go, campionate de 
handbal și fotbal, iar toate activitățile s-au bucurat de un 
număr mare de participanți. 

Evenimentele au continuat și luni, în 15 august, 
atunci când a avut loc tradiționala paradă ale costumului 
popular. Alaiul a pornit din fața Primăriei, anunțând astfel 
începerea rugii, și s-a oprit în Parcul Central, acolo unde a 
avut loc o slujbă de Te Deum, urmată de un recital susținut 

de Generația Muzicii, de tradiționala horă a satului și de 
balul de rugă.

A urmat apoi petrecerea propriu-zisă, la care șăgenii 
s-au putut bucura de spectacolul de muzică populară 
susținut de Mirela Petrean cu formația și Georgiana Vița 
cu Formația Timișul.

Și ultima seară a evenimentelor a adus din nou șăgenii 
împreună. Petrecerea a continuat marți, în 16 august, atunci 
când a avut loc un nou spectacol susținut de Andreea Voica 
și formația condusă de prof. dr. Deian Galetin, Teo Catarov 
cu formația Teo Band și Olguța Berbec cu formația. 

Pe această cale, autoritățile locale doresc să transmită 
mulțumiri tuturor șăgenilor pentru că au participat la 
Zilele Culturale ale Comunei.
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Mesajul Poliției Locale Șag 

cu ocazia începerii noului an școlar 2022-2023

Deșeurile din sticle se aruncă doar în clopotele verzi

Pentru fiecare elev, părinte şi profesor, un nou an de 
învăţământ reprezintă o nouă provocare. 

Poliţia Locală Șag  este alături de dumneavoastră şi vă 
doreşte mult entuziasm, curiozitate şi putere de muncă 
pentru obţinerea unor rezultate deosebite. 

Împărtăşim emoţiile acestei perioade – ale copiilor care 
păşesc pentru prima dată într-o sală de clasă, ale tinerilor 
care se îndreaptă spre maturitate, ale dascălilor care 
modelează caractere şi ale părinţilor mândri de copiii lor. 

Ca poliţişti, dragi elevi, stimaţi părinţi şi cadre didactice, 
vă suntem alături pentru ca şcoala dumneavoastră să fie 
în siguranţă. Vom veghea pe drumul spre şcoală, vă vom 
fi aproape în jurul şcolii şi vom fi prezenţi ori de câte ori 
ne veţi cere ajutorul. Poliţistul este prietenul vostru, un 

partener la care apelaţi cu încredere când aveţi o problemă. 
Poliţia locală vă oferă înţelegere, sprijin şi siguranţă! 

Părinţii sunt cei care cunosc cel mai bine nevoile 
şi dorinţele copiilor, ştiu când vor atenţie, ocrotire şi 
îndrumare. Dascălii sunt cei care modelează generaţiile 
de elevi, care îi învaţă, îi educă prin transmiterea de 
cunoştinţe şi valori morale. Vă vom fi alături în misiunea 
dumneavoastră de a forma caractere. Împreună, prin 
dezvoltarea unui simţ al comunităţii în jurul şcolii, vom 
oferi copiilor noştri un an şcolar plin de creativitate şi 
performanţă, o şcoală frumoasă şi sigură. 

Mult succes în noul an şcolar tuturor, elevi, părinţi şi 
cadre didactice!

Poliția locală Șag face apel la locuitorii comunei 
să respecte modul de colectare selectivă a deșeurilor, 
în caz contrar riscând amenzi consistente. Cele mai 
recente nereguli cu privire la depunerea de deșeuri au 
fost depistate în zonele în care sunt amplasate clopotele 
verzi pentru sticlă. Mai mulți locuitori ai comunei au 
fost sancționați cu sume de până la 2.500 de lei, după 
ce au fost prinși fie că depozitau alte tipuri de deșeuri în 
aceste recipiente, fie că lăsau sticlele lâng clopotele verzi, 
acest lucru fiind interzis. 

La nivelul întregii comune sunt amplasate peste 20 
de clopote verzi pentru sticlă, astfel că, pentru a evita să 
fie sanționați, cetățenii sunt rugați ca, în cazul în care 

recipientul în care vor să arunce sticlele este plin, să se 
deplaseze la oricare alt recipient care este gol, pentru a 
depune acolo deșeurile de sticlă. De asemenea, polițiștii 
locali fac apel la locuitorii din Șag să respecte regulile și 
să arunce la clopotele verzi doar deșeuri din sticlă.

O nouă operațiune de dezinsecție, la Șag
În luna august a avut loc o nouă etapă de 

dezinsecție, pe raza comunei noastre. De data 
aceasta, stropirile s-au realizat atât la sol, cât și 
pe cale aeriană, pentru ca efectul să fie unul de 
durată. 

Și de data aceasta au fost luate toate 
măsurile de protejare a animalelor și a mediului 
înconjurător, pe perioada intervențiilor, iar 
soluțiile folosite sunt avizate de Comisia 
Națională pentru produse biocide, din cadrul 
Ministerului Sănătății, astfel că sunt sigure și nu 
afectează sănătatea umană sau animală.
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Măsuri pentru combaterea Ambroziei

Potrivit legislației în vigoare, ,,proprietarii sau 
deținătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, 
căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de 
irigații și ai bazinelor piscicole au obligația să desfășoare 
lucrări de prevenire, combatere și distrugere a buruienii 
ambrozia, denumită științific Ambrosia artemisifolia, 
pentru evitarea instalării și răspândirii vegetației adventive 
invazive și eliminarea ei în cazul prezenței pe terenurile 
intravilane sau extravilane”. 

Nerespectarea acestei prevederi constituie contravenție 
și se sancționează cu amendă sau avertisment, după caz.

Măsurile sunt prevăzute în  Legea 62 din 2018 şi în 
normele de aplicare ale acestui act normativ.

Legea mai spune că, în scopul distrugerii buruienii 
ambrozia și al prevenirii răspândirii acesteia, proprietarii 
sau deținătorii de terenuri trebuie să desfășoare periodic, 
în perioada cuprinsă între răsărirea acestei plante și apariția 
primelor inflorescențe, respectiv cel târziu până la data de 
30 iunie a fiecărui an, lucrări de întreținere a terenurilor 
prin cosire, smulgere, erbicidare sau alte lucrări și metode 
specifice. Aceste măsuri se mențin până la sfârșitul perioadei 
de vegetație a buruienii. Începând cu luna iulie până în 
luna octombrie este perioada în care ambrozia înflorește.

Cum se manifestă alergia la ambrozie
Ambrozia face ravagii printre persoanele alergice și nu 

numai. Medicii avertizează că și cei perfect sănătoși pot 
dezvolta alergii în cazul expunerii la polenul ambroziei. 
Este una dintre cele mai nocive plante, cu un puternic 

efect alergen. Aproape doi din zece români sunt alergici la 
această buruiană. Conform specialiștilor, o plantă matură 
poate elibera până la 8 miliarde de grăuncioare de polen de 
20 microni diametru și până la 30.000 de semințe care își 
păstrează calitățile germinative 40 de ani.

Alergia la ambrozie este sezonieră și constă în: strănut 
în salve, prurit nazal, ocular și faringian, obstrucție nazală, 
rinoree apoasă, secreții postnazale, înroșire a ochilor, tușe 
seacă, wheezing și dispnee în special dimineață și seară, 
urticarie. De asemenea, unii dintre pacienți pot asocia 
probleme respiratorii de tip astm, tuse greu de controlat, 
respirație dificilă, senzații de sufocare.

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.

În Europa sunt afectați aproximativ 33 milioane de 
oameni, iar numărul românilor alergici la această plantă 
s-a dublat în ultimii ani, potrivit raportărilor medicilor.

Ambrozia (Ambrosia artemisiifolia), numită popular și 
iarba de paragină, este o plantă anuală, prezentă în grădini, 
în culturile de cereale și de floarea-soarelui, respectiv în 
zonele lăsate în paragină cum sunt marginile drumurilor 
și ale căilor ferate, în apropierea dărâmăturilor sau pe 
șantierele de construcții.
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PREVENIREA FURTURILOR DIN LOCUINȚE COMISE 
PRIN FALSE CALITĂȚI SAU VÂNZĂRI DE PRODUSE 

PREVENIREA INFRACȚIUNILOR LA REGIMUL 
CÂINILOR PERICULOȘI SAU AGRESIVI

Acest tip de infractor este politicos și pretinde a fi un reprezentant al autorităților publice, companiilor 
de utilități sau prestatori de servicii (deratizare). Este convingător și insistent, poate fi bărbat sau femeie, iar 
povestea  spusă nu poate fi refuzată pentru că aparent este în beneficiul victimelor. 

Recomandări:
Înainte de a permite accesul în locuință unor persoane necunoscute, solicitați întotdeauna CARTEA DE 

IDENTITATE și LEGITIMAȚIA DE SERVICIU.
Fiți precauți la astfel de prestatori de servicii, mai ales dacă nu ați solicitat în prealabil un astfel de serviciu 

sau dacă nu a fost anunțat din timp de administratorul de bloc sau șeful de scară. 
Solicitați întotdeauna PE LOC o chitanță/factură pentru orice fel de serviciu prestat la domiciliu. Refuzul 

sau sustragerea persoanei de a vă furniza o chitanță în schimbul banilor primiți, să vă dea certitudinea că este 
o înșelătorie.

Conform O.U.G. nr.55/2002 
câinii periculoși sunt cei care 
aparțin anumitor rase (ex. Pit Bull, 
Rottweiller, Mastiff, Cane Corso, 
Bandog, etc.). Orice câine care, 
fără să fie provocat, mușcă sau atacă 
persoane sau animale domestice 
în locuri publice sau private, este 
considerat ca fiind agresiv.

Recomandări:
Este permis accesul câinilor 

periculoși sau cu potențial agresiv 
pe drumurile publice, în localurile 
publice, mijloace de transport în 
comun, părți comune ale imobilelor, 
numai dacă poartă botniță și sunt 
ținuți în zgardă și lesă sau ham de 
către proprietar. Neluarea de către 
proprietarul câinelui sau deținătorul 
temporar al acestuia a măsurilor 
de prevenire a atacului canin 
asupra unei persoane reprezintă 
infracțiune și se pedepsește conform 
legii. Organizarea luptelor între 
câini, antrenarea lor în acest scop 
și participarea cu câini la astfel de 
lupte, indiferent cărei rase îi aparțin 
câinii, este strict interzisă.


