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ZILELE CULTURALE ALE COMUNEI ȘAG
RUGA BĂNĂȚEANĂ A ȘAGULUI 2021

Primăria și Consiliul Local Șag, împreună cu Parohia Ortodoxă Șag 
vă invită la Zilele Culturale ale Comunei Șag și Ruga Bănățeană
SÂMBĂTĂ, 14 august 2021  
11:00-13:00 – Fotbal Liga IV – CS Timișul Șag - CS 

Unirea Tomnatic
14:00-21:00 – Campionat de fotbal la Baza sportivă 

Şag – sistem desfăşurare – faza grupelor, jocuri eliminatorii 
și finala; condiţii de înscriere: echipe/loturi de jucători 7+1, 
cu maxim 12 jucători în lot, înscrieri până în 13.08.2021 
la tel. 0744585293 – Ianoșev Adrian. Înscrierea se face pe 
bază de tabel, la care se ataşează copia actului de identitate 
şi două numere de telefon pentru contact. 

15:00 - 21:00 – Turneu de Şah și Go, la Școala 
Gimnazială Șag, înscrieri până în 13.08.2021 la tel. 
0727951405 – instructor Zamfir Moldovan.

19:00-21:00 – Atletism - Concurs de anduranţă pe 
traseul Baza sportivă Şag – Mănăstirea Timișeni şi retur, 
înscrieri până în 13.08.2021 la tel. 0721628581 – Precup 
Daniel.

DUMINICĂ, 15 august 2021
16:00 – Parada costumului popular şi parada 

cailor şi căruţelor împodobite – plecare din faţa 
Primăriei Șag.

18:30 – Slujba de Te-Deum în Parcul Central.

19:00 – Hora satului şi balul de rugă, muzica va fi 
asigurată de soliștii de muzică populară: Doriana Talpeș 
împreună cu formația și Ion Dragomir – Papu.

Prezentarea spectacolului va fi realizată de Liviu Vârciu, 
care va susține și un program artistic.

LUNI, 16 august 2021
19:00 – Cântec, joc şi voie bună, împreună cu soliştii: 

Andreea Voica și formația condusă de prof. dr. Deian 
Galetin, Geanina Giblak și Cosmin Popa împreună cu 
formația Vest Music condusă de Gabi Iorga.

MARȚI, 17 august 2021
19:00 – Program de muzică popular cu soliştii: Isabela 

Halmai, Gigi Cărășanu, Violeta Mladenov, cu formația 
condusă de Cristi Chirici și Adrian Peptenar. 

VĂ AȘTEPTĂM CU DRAG!
INTRAREA LIBERĂ!

PARTENERI: 
BAUMIT ROMÂNIA ȘI VEST SOUND GRUP

LIVIU VÂRCIU

DEIAN GALETIN   ANDREEA VOICA          DORIANA TALPEȘ                 VEST MUSIC                   COSMIN POPA    GEANINA GIBLAK

ISABELA HALMAI         GIGI CĂRĂȘANU     VIOLETA MLADENOV   CRISTI CHIRICI   ADRIAN PEPTENAR  ION DRAGOMIR – PAPU
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ANUNȚ IMPORTANT!

De sâmbătă, 14 august și până marți, 17 august, inclusiv, va fi restricționat traficul pe strada 
a VI-a, pe tronsonul cuprins între străzile a II-a și a III-a, întrucât în zonă se vor desfășura 

manifestările dedicate Zilelor Culturale ale Comunei Șag.

Primăria comunei Șag și Consiliul Local Șag organizează, la mijlocul lunii august, “Zilele Culturale 
ale Comunei Șag” - Ruga Bănățeană.

Societățile din domeniul HORECA de pe raza localității care doresc să desfășoare activități comerciale 
în cadrul acestui eveniment sunt rugate să trimită o solicitare scrisă în acest sens, până în data de 
10.08.2021, pe adresa de email: primaria.sag@cjtimis.ro sau să o depună la registratura Primăriei!

ZILELE CULTURALE ALE COMUNEI ȘAG
RUGA BĂNĂȚEANĂ A ȘAGULUI 2021
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Stadiul lucrărilor edilitare în comună
La sfârșitul lunii iulie, primarul comunei, Flavius Roșu, 

a efectuat încă o vizită de lucru la București, la Compania 
Națională de Investiții și la Ministerul Dezvoltării (CNI), 
Lucrărilor Publice și Administrației. 

Au fost purtate discuții despre proiectul creșei, care în 
prezent se află în  faza premergătoare licitației. În acest caz, 
va fi reactualizat studiul de fezabilitate, iar apoi va fi retrimis 
la CNI, pentru a se organiza, la București, licitația pentru 
Proiectul Tehnic și execuția lucrării.

De asemenea, a fost făcut un pas important și în ceea ce 
privește proiectul grădiniței, în sensul că autoritățile centrale 
au fost de acord cu unificarea proiectul în lucru cu cel al 
clădirii vechi, pentru a avea, în final, o structură legată a celor 
două clădiri.

„Am discutat, de asemenea, și situația plăților pentru 
proiectul de asfaltare din zona Mănăstirii, iar în ceea ce 
privește proiectul introducerii rețelelor de apă și canalizare în 
această zonă, mi-a fost reconfirmat faptul că acesta se află pe 
lista sinteză”, a spus primarul Flavius Roșu.

***
În luna iulie, autoritățile locale au convocat, la sediul 

Primăriei Șag, toți factorii implicați în derularea proiectului 
de introducere a rețelei de canalizare. Astfel, reprezentanții 
Aquatim, diriginții de șantier, proiectantul și constructorul 
au luat parte la o discuție legată de stadiul lucrărilor și de 
modul defectuos în care se refac trama stradala și celălalte 
zone aferente domeniului public, odată cu introducerea în 
subteran a canalizării. 

„Am expus nemulțumirile mele și ale cetățenilor comunei 
legate de modul în care s-au realizat o parte dintre aceste 
intervenții, dar și modul în care se face semnalizarea rutieră 
a acestor lucrări. Le-am explicat celor responsabili de proiect 
că vom monitoriza în continuare activitatea și nu vom tolera 
niciun fel de diminuare a calității intervențiilor pe domeniul 
public și ne-am exprimat speranța că această întâlnire va 
produce efectele dorite în perioada imediat următoare”, a 
precizat primarul Flavius Roșu.

***
Luna iulie a fost una propice și pentru continuarea 

lucrărilor de întreținere și asfaltare a drumurilor din comună. 
Astfel, s-a lucrat pentru turnarea stratului de asfalt pe mai 
multe străzi din zona Mănăstire, și tot în aceasta zonă au 
avut loc și lucrări de pietruire, acolo unde drumurile s-au 
deteriorat. 
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Tabăra de pictură pe sticlă, la Parohia Șag

O nouă etapă de dezinsecție 
a avut  loc în comună

Cu binecuvântarea Înalt-
preasfințitului Arhiepiscop și 
Mitropolit Ioan, în perioada 19-
20 iulie, la parohia Șag din cadrul 
protopopiatului Timișoara I s-a 
organizat cea de-a  III-a ediție a Taberei  
de pictură de icoane pe sticlă ,,Icoana 
în suflet de copil”.  

Prezența la această tabără a fost una 
deosebită, patruzeci de copii au răspuns 
invitației venite din partea părintelui 
Florin Băran și au petrecut clipe pline 
de bucurie la biserica din Șag, unde au 
făcut cunoștință cu universul icoanelor 
pe sticlă, cu specificul și particularitățile 
acestui gen de icoană, dar, mai ales, au 
fost bucuroși să realizeze ei personal o 
icoană.

După momentul de rugăciune, 
tabăra a fost deschisă de părintele 
protopop Zaharia Pereș, protopopul 
Protopopiatului Timișoara I, care a 

transmis și cuvântul de bun venit din 
partea Înaltpreasfințitului Părinte Ioan, 
Mitropolitul Banatului. 

Programul taberei de creaţie a avut 
drept obiectiv implicarea copiilor în 
mai multe activităţi: aceștia  au învățat 
tehnica picturii de icoane pe sticlă, au 
desfășurat activităţi recreative, dialoguri 
pe teme religioase, au participat la 
jocuri și activități educative, s-au rugat 
și au luat prânzul împreună. Cu toții 
s-au bucurat de vacanță și și-au făcut 

prieteni noi. Un moment deosebit a fost 
trăit în ziua cinstirii Sfântului Prooroc 
Ilie Tesviteanul, când au fost aniversați 
sărbătoriții zilei.

Icoanele realizate de copii au fost 
reunite în cadrul unei expoziţii, ce a 
avut loc în data de 20 iulie, după slujba 
Vecerniei.  În cadrul acestei expoziții, 
copiii au primit diplome de participare 
şi cadouri din partea părintelui consilier 
Nichifor Tănase  și a părintelui protopop 
Zaharia Pereș.

Evenimentul a fost organizat 
de Arhiepiscopia Timişoarei, 
Protopopiatul Timișoara I, Parohia Șag  
în colaborare cu Primăria Comunei 
Șag și  Consiliul Local Șag fiind  inclus 
pe agenda culturală 2021 a Primăriei 
Comunei Șag.

În comuna noastră, în luna iulie, a 
avut loc o nouă campanie de dezinsecție 
la Șag. Astfel, au fost împrăștiate din 
nou substanțe împotriva insectelor 
nedorite. Această dezinsecție este cu 
atât mai eficientă cu cât procedura a 
fost realizată într-o perioadă în care 

nu a plouat, astfel că substanțele 
împrăștiate au acționat la parametrii 
optimi. 

Substanțele folosite pentru 
realizarea stropirilor sunt omologate 
de către Ministerul Sănătății și nu pun 
în pericol sănătatea populației.

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
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Arderea miriștilor
Vă reamintim faptul că cei care îşi curăţă terenurile 

trebuie să solicite şi să obţină de la autorităţile competente 
acceptul și de la Agenţia pentru Protecţia Mediului permis 
de lucru cu focul. Acesta din urmă se face de către şeful 
serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă sau persoana 
desemnată în acest sens. 

În plus, arderea vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale 
este strict interzisă dacă nu se impune ca o măsură de 
carantină fitosanitară pentru prevenirea răspândirii unor boli 
sau dăunători specifici. 

În zona de siguranţă a căii ferate, vegetaţia uscată şi 
resturile vegetale se curăţă obligatoriu de către proprietarii 
de drept ai terenurilor. Zona de siguranţă a drumurilor 
naţionale şi judeţene se curăţă obligatoriu de vegetaţia uscată 
şi resturile vegetale de către administratorii acestora şi, după 
caz, de proprietarii de drept ai terenurilor.

Pentru prevenirea unor eventuale accidente de circulaţie, 
urmare a scăderii vizibilităţii în timpul utilizării focului 
deschis, lucrările de igienizare se vor efectua în prezenţa 
permanentă a unei persoane în zona drumurilor publice.

Utilizarea focului deschis nu se admite la distanţe mai 
mici de 40 m faţă de locurile cu pericol de explozie: gaze 
şi lichide combustibile, vapori inflamabili, explozivi etc., 
respectiv 10 m faţă de materiale sau substanţe combustibile: 
lemn, hârtie, textile, carton, astfalt, bitum, ulei etc..

Cei ce ard vegetaţia uscată fără acceptul Agenţiei pentru 
Protecţia Mediului riscă amenzi între 3.000 şi 6.000 de lei pentru 
persoanele fizice şi între 25.000 şi 50.000 de lei pentru cele 
juridice. Amenzi între 200 lei la 500 lei riscă şi cei care ard resturile 
vegetale, menajere sau de altă natură  în curți din intravilan sau pe 
domeniul public. Aceleaşi amenzi le riscă şi cei care amenajează 
locurile pentru utilizarea focului deschis în condiţii şi la distanţe 
care favorizează propagarea focului la construcţii, depozite, culturi 
agricole, păduri, plantaţii şi alte vecinătăţi. 

Nu în ultimul rând, inacţiunea persoanelor fizice şi 
juridice aflate în apropierea incendiilor produse la păduri, 
plantaţii, culturi agricole, mirişti, păşuni şi fâneţe care nu 
intervin imediat cu mijloacele de care dispun pentru limitarea 
şi stingerea acestora se sancţionează cu amendă de la 1.000 
lei la 2.500 lei.
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Polițiștii locali din Șag continuă controalele și operațiunile 
de patrulare pe raza comunei. Aceștia au ca principal obiectiv 
identificarea terenurilor necurățate, neîntreținute și cu 
ambrozie, dar și a zonelor în care sunt aruncate deșeuri pe 
domeniul public.

Astfel, în urma verificărilor în teren, dar și cu ajutorul 
celor 38 de camere de supraveghere montate pe raza comunei 
Șag, politiștii au reușit să identifice și să sancționeze persoanele 
care au încălcat legea.

Vă reamintim, conform Hotărârii de Consiliu 
Local 15/31.03.2021, art 1, „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.

De asemenea, conform legii, persoanele fizice și firmele 
trebuie să desfășoare, anual, lucrări de întreținere a terenurilor 
precum cosirea, smulgerea sau erbicidarea ambroziei. Dacă 
această obligație este neglijată, autoritățile vor da mai întâi 
o sancțiune sub formă de avertisment. Apoi, ignorarea 
avertismentului va putea duce la aplicarea unei amenzi între 
750 și 5.000 de lei, în cazul persoanelor fizice, sau între 5.000 
și 20.000 de lei, în cazul firmelor.

Temperaturile ridicate vă pot face pe unii dintre dumneavoastră 
să mergeți la scăldat. Pentru ca acest lucru să nu vă pună în pericol, 
pompierii de la ISU Timiș vă recomandă să țineți cont de câteva sfaturi 
care vă pot salva viața.

Astfel, scăldați-vă doar în locuri special amenajate pentru înot și 
respectați avertizările privind interzicerea scăldatului;

Supravegheați permanent copiii aflați în apă sau în apropierea acesteia 
și  evitați scăldatul solitar, fără a avea alte persoane prin apropiere, mai 
ales dacă nu știți să înotați sau nu aveți deprinderile necesare. 

De asemenea, este recomandat să  evitați scăldatul în râuri, lacuri, 
canale de irigații sau alte cursuri de apă unde malurile sunt abrupte ori 
curenții sunt foarte puternici sau să vă aventurați în apă când sunteți în 
stare de ebrietate, seara târziu sau pe timp de noapte.

Cei de la ISU Timiș mai fac apel la oameni să nu sară de pe plarforme, 
poduri sau alte construcții, întrucât aceste acte de teribilism pot avea 
consecințe grave.

Orice situaţie care poate pune în pericol viaţa unui cetăţean aflat 
în apropierea dumneavoastră trebuie anunţată imediat la numărul unic 
pentru apeluri de urgenţă 112!

Din agenda Poliției Locale Șag

Atenție la scăldat!
Nu vă puneți viața în pericol!
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Structura anului școlar 2021 - 2022

Cursurile anului şcolar 2021 - 2022 vor începe luni, 
13 septembrie 2021. Decizia este prevăzută în ordinul 
ministrului Educației nr. 3.243/5 februarie 2021, publicat 
în Monitorul Oficial. Potrivit acestui document, anul școlar 
2021 - 2022 începe la data de 1 septembrie 2021 și se 
structurează pe două semestre (34 de săptămâni), după cum 
urmează:

Semestrul I: 14 săptămâni de cursuri, dispuse în 
intervalul 13 septembrie 2021 - 22 decembrie 2021.

Semestrul al II-lea: 20 săptămâni de cursuri, dispuse 
în intervalul 10 ianuarie 2022 - 10 iunie 2022, cu 
includerea programului ,,Școala Altfel’’, în perioada 8 - 14 
aprilie, interval în care se pot organiza fazele naționale ale 
olimpiadelor școlare.

Vacanțele elevilor sunt programate astfel:
25 - 31 octombrie 2021: vacanță pentru învățământ 

preșcolar și primar;
23 decembrie 2021 - 9 ianuarie 2022: vacanța de iarnă;
15 aprilie 2022 - 1 mai 2022: vacanța de primăvară;
11 iunie 2022 - până la data din septembrie 2022 la care 

vor începe cursurile anului școlar 2022 – 2023, vacanța de 
vară.

Prin excepție de la prevederile anterior menționate, 
pentru clasele terminale din învățământul liceal (clasa a XII-a 
zi, clasa a XIII-a seral și frecvență redusă), anul școlar are 32 
de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 27 mai 2022.

Pentru clasele a VIII-a, anul școlar are 33 de săptămâni 
de cursuri și se încheie la data de 3 iunie 2022, în timp ce 
pentru clasele din învățământul liceal - filiera tehnologică 
(exceptând clasele terminale anterior menționate), respectiv 
pentru clasele din învățământul profesional, anul școlar are 
37 de săptămâni de cursuri.

În situația suspendării cursurilor conform 
Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a 
unităților de învățământ preuniversitar (ROFUIP), măsurile 
privind parcurgerea integrală a programei școlare prin 
modalități alternative stabilite de consiliul de administrație 
al școlii nu se dispun pe durata vacanțelor școlare.

Calendarele examenelor naționale, inclusiv calendarul 
admiterii în învățământul liceal (clasa a IX-a), se aprobă prin 
ordine de ministru distincte.

În stabilirea structurii anului școlar s-a ținut cont de 
propunerile Consiliului Național al Elevilor.

Structura anului școlar 2021 - 2022, 
organizarea testelor de antrenament 
și a simulărilor examenelor naționale
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Recomandări la plecarea în concediu 
sau în vacanță

Fără păsări și animale pe domeniul public!

Poliția Locală Șag vă dă unele sfaturi pe care sunteți rugați 
să le respectați înainte de plecarea în vacanță.

• comunicați numai persoanelor de încredere atunci când 
plecați de acasă pentru mai multe zile;

• rugați un vecin de încredere să ţină sub observație casa şi 
să anunţe dacă observă vreo persoană suspectă care se opreşte 
în faţa uşii sau care încearcă să forţeze deschiderea uşii;

• închideți şi asigurați toate uşile şi geamurile locuinţei, 
uşa de la balcon, geamul de aerisire de la baie etc;

• pregătirile de deplasare să fie făcute cât mai discret şi, 
totodată, nu postaţi pe reţelele de socializare perioadele şi 
locaţiile în care vă veţi petrece concediul.

Siguranţa copiilor în concedii:
• acordaţi o atenţie sporită supravegherii copilului 

dumneavoastră; aglomeraţia şi mediul străin reprezintă 
factori de risc care pot favoriza pierderea acestuia;

• asiguraţi-vă că ştie numele şi adresa hotelului în care 

este cazat;

• asiguraţi-vă că ştie care sunt principalele reguli ce 

trebuie respectate în trafic;

• supravegheaţi copilul la joacă sau când vă aflaţi la 

cumpărături sau în zone aglomerate, doar câteva clipe 

de neatenţie sunt suficiente ca acesta să dispară sau să se 

accidenteze.

Atenție la bancomate (ATM):

• Fiţi atenţi la persoanele suspecte din apropierea dvs. 

Folosiţi un ATM bine iluminat;

• Evitaţi ATM-urile care au uşile deblocate sau sunt 

amplasate direct pe stradă. Obturaţi câmpul vizual al 

persoanelor de lângă dvs. atunci când efectuaţi tranzacţia;

• Priviţi în oglinzile poziţionate ale ATM-rilor pentru a 

vedea în spatele dvs. Puneţi banii într-un loc sigur în geantă, 

luaţi cardul şi chitanţa înainte de a ieşi din încăperea cu 

bancomatul;

• Cardul dvs. vă permite doar dvs. să aveţi acces la 

bancomat. Asiguraţi-vă că uşa se închide în spatele dvs.

Primăria comunei Șag atrage atenția cetățenilor din 
localitate să nu mai permită accesul liber pe domeniul public 
al păsărilor (găini, rațe, gâște, curci), precum și a animalelor 
domestice (capre, vaci, oi, porci), întrucât riscă să fie 
sancționați contravențional.

Sunt locuitori în comună care obișnuiesc să își lase 
păsările și animalele domestice, libere, pe stradă, iar acest 
lucru trebuie să înceteze, conform legislației în vigoare.

De asemenea, Primăria Șag atrage atenția cu privire la 
căile de acces amenajate la gardurile gospodăriilor, prin care 
se permite ieșirea păsărilor pe domeniul public. Acestea 
trebuie să fie acoperite în cel mai scurt timp posibil!


