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Marcel AVRAM
Dragi făgeţeni!
Anul acesta întreaga creştinătate sărbă-
toreşte, la aceeaşi dată, Învierea Mântui-
torului nostru, Iisus Hristos. După un post 
lung, de 40 de zile, suntem gata să primim 
în suflet, în noaptea Sfântă,  bucuria Învi-
erii Domnului. Sărbătoare a speranţei şi a 
luminii, Paştele este primit de fiecare din-
tre noi cu bucurie, redescoperind tradiţiile 
care fac parte din identitatea noastră şi 
regăsindu-ne în frumuseţea şi pacea bise-
ricilor din Făget şi sate le aparținătoare. În 
prag de Sfântă Sărbătoare, gândurile mele 
se îndreaptă spre dumneavoastră, locui-
torii oraşului Făget. Vă do resc ca această 
Sfântă Sărbătoare a Paştelui să vă dăru-
iască numai bucurii alături de cei dragi, 
iar Lumina Sfântă a Învierii să coboare în 
sufletele şi casele dumneavoastră fericire, 
pace şi linişte cerească. Hristos a Înviat!

Editorial

Vasile SITA
Dragi locuitori,
În curând vom sărbători Paştele, atât cel 
catolic cât şi cel ortodox, şi se cuvine ca 
localitățile în care stăm, gospodăriile să 
fie îngrijite.  Marea Sărbătoare a Învierii 
Domnului aduce lumină şi curăţenie în 
sufletele noastre, însă ca totul să fie per-
fect, trebuie făcută curăţenie atât în faţa 
caselor, cât şi pe domeniul public. Unii 
făgețeni şi-au amenajat spațiile verzi din 
fața locuințelor, au văruit pomii, au curățat 
şanțurile. Primăria va contribui la lucrările 
de înfrumusețare a oraşului. Urez tuturor 
locuitorilor oraşului Făget “Sărbători ferici-
te !” şi “Hristos a Înviat !”.

Editorial
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Primăria și Consiliul Local ale orașului Făget urează tuturor 
făgețenilor ”Săr bători Fericite” și ”Hristos a Înviat!” 

Investiții Aquatim în Făget
Cel mai important proiect de infra-
structură din Făget prinde contur. 
Este vorba de investiția operatorului 
de apă- canal Aquatim de extindere și 
modernizare a sistemului de alimen-
tare cu apă și canalizare din orașul 
Făget.
În cadrul acestui proiect au fost executa-
te recent lucrări de reabilitare la coloana 
de apă pe un număr de 18 străzi din car-
tierele Telep și Partea Românească. În 
cele două cartiere au fost executate 400 
de branșamente noi echipate cu con-
toare de mare precizie ce beneficiază de 
citire radio. Locuitorii din Telep au fost 
legați la noua rețea, urmând ca în urmă-
toarele săptămâni să fie branșați si cei 
din Partea Românească. Spitalul și cele-
lalte unități din zona industrială benefi-
ciază deja de o rețea noua de alimentare 
cu apă și canalizare. Reamintim faptul 
prin proiectul Aquatim se vor realiza, 
printre altele la Făget, extinderea rețelei 
de apă și canalizare, construcția unei 
stații de epurare, construcția unei stații de pompare și a unei stații de clorinare etc. 
De asemenea investiția prevede extinderea rețelei de apă și canalizare în toate satele 
componen te: Bătești, Begheiul Mic, Colonia Mică, Bunea Mare, Bichigi, Brănești, 
Jupânești, Temerești și Povergina. 

Un Făget îngrijit de Paște
Sărbătoarea Învierii este destul de aproape, 
una dintre primele măsuri pe care trebuie să 
le luăm este cea de a face ordine în curți, pe 
spaţiul din faţa casei. Pentru pregă tirea acestei 
mari sărbători, locuitorii sunt rugaţi să adune 
toate resturile vegetale uscate de pe spaţiile 
verzi, să își cureţe și să dea cu var copacii și 
să cureţe rigolele pentru a permite scurgerea 
apei. Primăria va realiza o serie de lucrări pen-
tru ca Fă getul să fie cât mai frumos și îngrijit 
de Paște. Angajați ai primăriei vor efectua lu-

crări de întreținere a spațiilor verzi, a cimitirelor, a Centrului civic etc ” Modul cum 
este îngrijită o localitate, curățenia existentă prezintă tuturor gradul de civilizație al 
locuitorilor, dacă mem brilor comunității le pasă de cum arată orașul sau satul în care 
stau. Sunt convins că făgețenii vor întâmpina Sfânta Sărbătoare a Paștelui cu casele, 
curțile, spațiile de la stradă curate și îngrijite” spune primarul Marcel Avram.
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Între 7-11 aprilie 2014, elevii de la 
Liceul teoretic “Traian Vuia” Făget, 
școlile  primare din  Bătești, Bichigi, 
Colonia Mică, Temerești, școala cu 
clasele I- IV Bunea Mare a avut parte 
de o săptămână de cursuri  ”altfel„, de  
zile nu au mai avut ore, extemporale, 
teme…A fost săptămâna “Să știi mai 
multe, să fii mai bun” în care copiii au 
participat la zeci de acțiuni extrem de 
interesante. 
Au luat parte la mini- șezători litera-
re, au făcut drumeții în jurul Făgetului 
dar și excursii la Brașov (excursie clasa 
a XII-a D, pe ruta Făget-Sibiu-Brașov-
Manastirea Sâmbăta de Sus-Sibiu-Fă-
get, cu prof. Avram Marcel, Popovici 
Mihaela si Tomoni Dumitru) și ”Aqua-

land„ Deva, s-au întrecut în competiții 
sportive, au desenat, au pictat, au vizitat 
Primăria și Judecătoria, au fost la Cami-
nul de bătrani din Lugoj, la o brutărie, 
la un film la Mall-ul timișorean, la tea-
tru de păpuși. Au făcut cu mânuțele lor 
,,Prăjituri aromate pentru iepuraș!”, au 

învățat despre rolul plantelor medicinale 
pentru sănătate, au confecţionat felici-
tări de Paște, au particpat la dezbateri 
privind antreprenorii de succes,  politici 
fiscale  în România ori pensiile private. 
Elevii mai mici au avut parte de jocuri 
sportive și distractive de genul ,,Țară, 
țară, vrem ostaș!,,, ,,Rațele și vânătorii’’, 
,,Țintar Moara”, ”Coarda”, Măgărușul”. 
Elevii au mai fost angrenați în acțiuni de 
ecologizare și au avut parte de o lecție 
despre natură în pădure. De asemenea 
s-au întâlnit cu părinţii duhovnicești 
dar au vizitat și locurile de muncă a 
părinților. Acestea au fost  doar o parte 
din activitățile derulate în cadrul săptă-
mânii ” “Să știi mai multe, să fii mai bun” 
în orașul nostru. 

“Să ştii mai multe, să fii mai bun”

Hotărâri ale  
Consiliului  
Local Făget
În cele două ședinţe desfășurate în luna mar-
tie, aleșii locali a adoptat mai multe hotărâri, 
dintre acestea amintim următoarele:
- HCL privind aprobarea ,,Planului de acţi-
uni și lucrări de interes local ce urmează a fi 
executate în anul 2014 de către beneficiarii 
de ajutor social”
- HCL privind administrarea si aprobarea 
taxelor speciale pentru anul 2014. Astfel, 
taxa pentru ocuparea unor suprafeţe de te-
ren în pașuni extravilane(stâni, depozitări 
materiale, construcţii sezoniere, etc.) este (în 
funcţie de suprafaţă) de 1,00 lei/mp/an iar 
axa pentru recoltarea produselor accesorii de 
pe pășuni, pășuni împădurite, pășuni propri-
etatea unităţii administrativ teritoriale este 
(în functie de suprafaţă) de 0, 50 lei/ha/an. 
Taxa pentru valorificarea vegetaţiei foresti-
ere de pe pășuni este de 70 lei grămada. De 
asemenea, s-a stabilit că perioada de pășunat 
este între 01.05.2014- 30.10.2014
- HCL de aprobare a „Regulamentului pri-
vind regimul închirierii pășunilor aflate în 
proprietatea privată a orașului Făget”. Prin 
această decizie a fost aprobată iniţierea pro-
cedurii de închiriere a pășunilor disponibile 
în anul 2014,în suprafaţă de 662,94 ha,din 
domeniul privat al orașului Făget. Tariful de 
pornire la licitaţie pentru pășunile disponi-

bile aflate în proprietatea privată a Orașului 
Făget este de 50 lei/an/ha fără T.V.A.
- HCL privind prelungirea cu un an a con-
tractelor de inchiriere pentru apartamen-
tele situate in blocurile de locuinţe de pe 
C.Lugojului nr. 80 și Dr. Gladnei nr.1
- HCL prin care s-a decis acordarea unor 
facilităţi (decontarea cheltuielilor de trans-
port) medicilor de la Spitalul orășenesc Fă-
get cu domiciliul în alte localităţi decât ora-
șul Făget
- HCL pentru aprobarea obiectivului de 
investiţii ,,Reabilitare DC 113 Bătești-Ju-
pînești’’
- HCL de rectificare a bugetului local al 
anului 2014, varianta lunii martie

Indemnizaţia de şomaj 
pentru tineri

Persoanele care vor absolvi în anul 
2014 instituții de învățământ, în 
vârstă minimă de 16 ani, au dreptul, 
în conformitate cu L76/2002, la o 
indemnizație de şomaj în valoare de 
50% din indicele social de referință 
(în prezent 500 lei), pentru o perioadă 
de maxim 6 luni. De asemenea, mai 
pot beneficia de prime, în cazul an-
gajării în perioadă în care beneficiază 
de drepturile prevăzute de L76/2002, 
precum şi de cursuri de formare pro-
fesională gratuite. Angajatorii care 
angajează absolvenți beneficiari ai 
L76/2002 pot beneficia de diferite 
subvenții şi facilități.

ACTELE NECESARE
• actul de identitate- copie şi original;
•certificat de naştere – copie şi original;
•certificat de căsătorie – copie şi original;
•acte eliberate de organele financiare 
teritoriale din care să rezulte dacă re-
alizează sau nu venituri din activități 
autorizate potrivit legii;
•certificat medical tip MS sau 
adeverință medicală de la medicul de 
familie din care să rezulte că este APT 
PENTRU MUNCĂ, sau are eventuale 
restricții medicale;
•acte studii şi calificare – copie şi original;
• dosar plic şi două plicuri timbrate.
Informa.ii suplimentare se pot obține 
de pe site-ul AJOFM TIMIȘ. sau de la 
Punctul de lucru Făget, str. 1 Decem-
brie 1918, nr. 28, telefon 0256/320243



Dragi locuitori ai 
orașului Făget, 

Trebuie să fim re-
cunoscători lui 
Dumnezeu, pen-
tru oportunitatea 
de a ne aminti din 
nou de patimile și 
moartea Domnului 
Isus Hristos, Fiul 
lui Dumnezeu și pentru privilegiul de a sărbăto-
rii Învierea Lui din morți. Acesta este un prilej 
potrivit de evaluare și curățire a vieții noastre spi-
rituale. Sfânta Scriptură spune: „Măturați alua-
tul cel vechi, ca să fiți o plămădeală nouă, cum 
și sunteți, fără aluat, căci Hristos, Paștele noas-
tre, a fost jertfit.” (1Corinteni 5:7) Dragii noștri, 
în centru atenției noastre trebuie să fie Domnul 
Isus, El este Paștele noastre, El este Învierea și 
Viața, El este Calea Adevărul și Viața. Și, când 
este El în centru atenției și vieții noastre, atunci 
vom curăța din viața noastră orice aluat vechi. 
Dumnezeu să ne ajute! Noi, credincioșii baptiști, 
vă dorim să sărbătoriți aceste zile, avându-L în 
centru atenției pe Domnul Isus Cel Răstignit și 
Înviat, și ne rugăm ca El să vă luminize inimile și 
familiile cu Cuvântul Lui, credința pe care o dă El 
și pacea Lui care întrece orice înțelegere!
Hristos a Înviat!

Ilie Bledea
Pastor al Bisericii Creștine  

Baptiste „Betel” - Făget
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Simboluri pascale 
Indiferent de religie, făgețenii așteaptă 
cu smerenie Sfintele Paști. Dincolo de 
latura spirituală, Sfintele Paști ne fac pe 
toţi mai buni, mai curaţi, mai aproape 
de Mântuitor. 

LUMÂNAREA DE ÎNVIERE 
În noaptea Învierii, fiecare gospodar sau 
gospodină, fiecare locuitor, mic sau mare, 
tânăr sau bătrân, care ia parte la Înviere 
aduce cu sine o lumânare pe care o aprin-
de și o ţine aprinsă în tot timpul săvâr-
șirii Sfintei Învieri. După Înviere, fiecare 
se întoarce cu lumânarea aprinsă acasă. 
Lumânarea e păstrată cu cea mai mare 
sfinţenie tot anul pentru a o avea la în-
demână și a o putea aprinde la întâmplări 
primejdioase. 

CRUCEA 
Este simbolul iubirii lui Dumnezeu 
pentru oameni, simbolul jertfei lui Iisus 
Hristos pentru salvarea omenirii. 

OUĂLE “ROŞII” 
În Joia Mare se vopsesc ouăle în diferite 
culori dar culoarea principală este roșu. 
Se spune că ouăle vopsite în Joia Mare 
se păstrează un an la fel de proaspete. 
Ouăle simbolizează mormântul lui Ii-
sus Hristos, care s-a deschis la învierea 
sa din morţi. De aceea, când sparg ouăle 
prin ciocnire, dar și când se salută crești-
nii își spun: “Hristos a înviat! Adevărat 
a înviat!”. Culoarea roșie a ouălelor sim-
bolizează sângele lui Iisus care s-a scurs 
pe cruce pentru mântuirea lumii. Există 
credinţa că cei care ciocnesc se întâlnesc 
pe lumea cealaltă. Ouăle simbolizează 
și reîntinerirea, primăvara. În tradiţia 
populară de la noi, ouăle de Paști sunt 
purtătoare de puteri miraculoase: vindecă 
boli, protejează animalele din gospodărie, 
te apără de rele. 

ÎNVIEREA DOMNULUI 
IISUS HRISTOS- SFINTELE 
PAŞTI

„Aceasta este 
ziua pe care a 
făcut-o Dom-
nul, să ne bu-
curăm și să ne 
veselim întru 
ea” (Ps. 117, 
24). Este ziua 
bucuriei noas-
tre în care Ii-
sus Hristos a 
biruit moartea 
și ne-a dăruit 
tuturor, care credem în El, viaţă veșnică, 
revărsând peste întreaga creaţie și pes-
te noi toţi raze de lumină, de speranţe 
și de binecuvântare. Prin Învierea Sa, 
Hristos ne cheamă la renaștere duhov-
nicească pentru a deveni „fii ai luminii”, 
de aceea auzim în noaptea Învierii che-
marea sfântă „Veniţi de luaţi Lumină!”.
Vă îndemnăm pe toţi să alungaţi din 
minte și din suflet plăcerile deșarte, 
egoismul, răutatea, sî ne iertăm unii pe 
alţii și să ne bucurăm cu toţii de biru-
inţa lui Iisus Hristos prin Învierea Sa 
din morţi. Vă  dorim tuturor sărbători 
binecuvântate cu sănătate, cu pace și 
întrutoare bunăsporire, spunându-vă: 
Hristos a Înviat!

Protopop,
Preot Bujor Păcurar

Parohia Ro-
mano-Cato-
lică Făget în 
nu mele Pre-
otului Paroh 
Muţiu Petru 
și al tuturor 
c red inc ioș i -
lor Romano-
Cato lici, vă 
dorește, cu 
s i n c e r i t a t e , 
tuturor cetăţenilor din Făget și satelor 
aparţi nătoareaparţi nătoare, sărbători 
Pascale cu adevărat fericite, binecuvân-
tate și îmbelșugate în haruri.
Fiul lui Dumnezeu care a învins pute-
rea morţii și a păcatului, să vă aducă în 
casele și familiile dumneavoastră multă 
pace, fericire, bucurii, sănătate, prospe-
ritate, siguranţa zilei de mâine și a unei 
vieţi mai bune și mai liniștite. 
CRISTOS A ÎNVIAT!

Preot romano-catolic Muţiu Petru

Bucuria Învierii
Întrega creștinătate își pregă-
tește în această săptămână a 
Patimilor trupul, sufletul și du-
hul pentru a primi în cu răţenie 
Învierea Domnului. Dumnezeu 
ne-a dăruit un univers de ale 
căror mi nunăţii să ne bucurăm 
pe deplin, ne-a dat viaţă ca să o 
trăim și pentru alţii, ne-a dat su-
flet și conștiinţă de sine pen tru a 
iubi, pentru a ne bucura, pentru 
a ne împărtăși speranţa cu cei 
asemenea nouă, pentru a sluji 
în lumina Cuvân tului, pentru a 
primi mântuirea. Vă do resc din 
inimă cu prilejul acestor Sfinte 
Sărbători să vă regăsiţi sufletul 
dum nezeiesc, să găsiţi calea spre 
fericire și să pășiţi în lumina 
binelui care aduce mântuirea. 
HRISTOS A ÎNVIAT!

Biserica Penticostală “Efrata” 
Făget
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Căsătorii
Rădulescu Marius cu Șerban 

Mariana
Ciurar Claudiu- Ștefan cu Covaci 

Mirela
Popeţ Eremia cu Homoşdean Lidia 

– Eleonora
Le urăm “Casă de Piatră”!

Naşteri 
Creţu Ion-Cătălin

Pascal Dumitru-David
Pădurean Dariana-Cristina

Podean Andrei-Cristian

Să crească mari şi 
sănătoși! Felicitări 

părinţilor!

Decese
Vernic Ionel

Honae Gheorghe
Dumnezeu să-i  

odihnească în pace!

Le urez tuturor făgeţenilor 
care poartă numele Gheorghe, 
Ghe orghina, Georgeta, George 

un sincer “La mulţi ani!” 
Primar 

Prof. Marcel Avram

Se depun cererile 
la APIA!
Până pe data de 15 mai 2014 
se pot completa și depune la 
APIA cererile de plată pe su-
prafaţă. Pentru a beneficia de 
sprijinul financiar, fermierii 
trebuie să se prezinte la cen-
trul APIA în perioada men-
ţionată în invitaţia transmisă 
prin poștă pentru a comple-
ta și depune cererea. Pentru 
depunerea cererii după data 
de 15 mai 2014 se vor aplica 
penalităţi de 1% pentru fieca-
re zi lucrătoare de întârziere. 
După data de 9 iunie 2014, 
cererea de plată nu mai este 
admisă la calculul plăţii pen-
tru anul în curs. 

Atenție la lumânările aprinse!
Pentru ca Sfânta Sărbătoare a Paștelui să fie petrecută în liniște 
și fără incidente tragice, pompierii din cadrul SVSU Făget reco-
mandă atât preoţilor, cât și credincioșilor să nu uite câteva reguli 
de bază: 
- în interiorul lăcașurilor de cult, locuitorii sunt rugaţi să păstreze 
o distanţă de siguranţă în faţă pentru a evita contactul  dintre 
lumânările aprinse și hainele, părul celorlalţi participanți la slujbă
- lumânările nu se vor ţine în apropierea obiectelor combustibile 
precum icoane, decoruri, mobilier
-  este indicat să nu se transporte lumânări aprinse în mașini
- pentru evitarea supraaglomerării bisericilor, se recomandă 
ca aceste manifestări religioase să se organizeze în exterior, iar 
atunci când ele se desfășoară în interior, se va evita permiterea 
unui număr de credincioși peste capacitatea construcţiei și se vor 
menţine obligatoriu, pe toată durata slujbei, ușile de acces și eva-
cuare în poziţie deschisă

CRONICA FOTBALISTICĂ FĂGEȚEANĂ

Arsenal Flacăra Făget

În prima etapă a returului, cu numărul XVIII, elevii an-
trenorului Brazovan sunt surclasați în deplasare (scor 6-0) 
de către ASU Politehnica Timișoara, liderul Diviziei D 
Timiș. Făgețenii au aliniat următoarea formație: Man-
zur- Nastor, Căliman, Moroaică, Papuc, Ţofei, Brazovan, 
Mihali, Bîrză, JivanOprea. Au mai intrat Stănilă, Neagu, 
Ionescu și Gheban. Etapa următoare, ”pasa neagră„ con-
tinuă și făgețenii pierd acasă cu Ghiroda cu scorul de 1-4 
(pentru Făget a marcat Țofei). Nici pauza din etapa cu 
numărul XX (Făget a stat ca urmare a retragerii din cam-
pionat a echipei din Nerău) nu au fost de bun augur. Astfel, etapa XXI-a a adus încă o înfrângere 
în fața propriilor suporteri: 0-3 cu ”bulgarii” de la Dudeștii Vechi. A urmat deplasarea la Chișoda 
unde făgețenii au pierdut cu 2-0. Arsenal Flacăra Făget a intrat pe teren cu următorul ”11”: 
Manzur – Căliman, Moroaică, Neagu, Papuc, Jivan, Mihai, Brazovan, Ionescu, Oprea, Nastor. 
Au mai jucat Stănilă, Lupulescu, Bârză și Pamfiloiu. În etapa intermediară, disputată în data 
de 2 aprilie, făgețenii pierd din nou, 0-4 !, în fața propriilor suporteri, cu Auto Timișoara: 0-4. 
Prima victorie a returului vine în etapa cu numărul XXIV când Făget se impune în deplasare la 
Giroc cu scorul de 2-0 (a marcat Țofei, de două ori). Sâmbătă 12 aprilie, făgețenii au cedat pe 
teren propiu în fața ”alb-verzilor” de la Dumbrăvița. A fost AS Arsenal Flacăra Făget- CS Dum-
brăviţa 0-2 (0-0). Așadar, după șapte meciuri din retur, făgețenii au înregistrat șase înfrîngeri și 
o singură victorie.


