
Incursiune în istoria orașului, folclor, 
multă petrecere și voie bună, omagiu adus 
locuitorilor unei așezări dispărute, slujbe 
religioase - de toate acestea au avut parte 
făgețenii și oaspeții lor la ediția din acest 
an a Zilelor orașului și a tradiționalei Rugi 
de Sfânta Maria Mare.  
Manifestările au debutat cu vernisarea unei 
inedite expoziții fotografice denumite ”Fă-
getul de altădată„, eveniment  datorat stră-
daniei prof. dr. Dumitru Tomoni. Sâmbătă 
11 august, în Parcul central, făgețenii au avut 
parte de un spectacol folcloric de excepție, la 
care ”capul de afiș” a fost evoluția maestrului 
Benone Sinulescu. A doua zi, delegații din 
localitățile maghiare Szekszard, Elek, Na-
gydorog au ținut să-și cinstească înaintașii 
din fostul sat Bunea Mică. La manifestare, 
alături de oaspeții maghiari, au fost prezen-
te  oficialitățile locale din Făget și comuna 
Dumbrava (primarii Marcel Avram și Ioan 
Ihasz, viceprimarul Vasile Sita), consilieri lo-
cali făgețeni, deputații Dorel Covaci și Zsolt 
Molnar, înalte fețe bisericești reformate și 
ortodoxe, locuitorii din satul Bunea Mare. 

(continuare în pagina 2)
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Marcel AVRAM
Dragi făgețeni, 
Am sărbătorit împreună, la mijloc de au-
gust, Zilele Făgetului și tradiționala Rugă.  
Consider că ediția din acest an a celor două 
sărbători a fost una extrem de reușită și mă 
bucur că ați participat în număr așa de mare 
la spectacolele din Parcul central. Vă garan-
tez că și la ediția de anul viitor ale celor două 
evenimente vor urca pe scenă artiști renumiți 
și îndrăgiți de dumneavoastră. În altă ordine 
de idei, așa cum puteți citi în această ediție 
a Curierului de Făget,  administrația locală 
a realizat o serie de lucrări edilitare pe raza 
orașului. Vom continua să înfrumusețăm Fă-
getul prin alte lucrări edilitare ce prevăd re-
alizări de trotuare, amenajări de spații verzi, 
reparații la drumuri și altele. 

Editorial

Vasile SitA
Dragi locuitori, 
Aș dori să vă mulțumesc pentru modul în 
care v-ați pregătit pentru Zilele localității 
noastre și Ruga ortodoxă. Au fost două 
evenimente importante ale comunității la 
care ați con tribuit și dumneavoastră, prin 
simțul civic de care ați dat dovadă, îngri-
jind așa cum se cuvine spațiile verzi din  
fața locuințelor ori ale firmelor. În ceea ce 
privește arderea miriștilor țin să menționez 
că aceasta este interzisă și v-aș ruga să țineți 
cont de acest fapt. Nu dorim să ajungem în 
situații similare din alte localități timișene 
unde incendiile de pe miriști sau pășuni au 
produs importante pagube materiale. 

Editorial

Anul V ● Nr. 40 ● GRATUIT ● August 2013 ● Apare lunar ● www.faget.online.ro

Zilele orașului Făget  
și Ruga de Sfânta Maria Mare 

- evenimente de suflet ale 
comunității



| Nr. 40|2

Curierul de Făget

CoNfoRM ultIMuluI ReCeNSăMâNt,

orașul făget are 6.761 de locuitori
Recent au fost date publicității da-
tele statistice ale recensământului 
populației din 2011. Astfel, la data de 
20 octombrie 2011, orașul făget avea 
un număr de 6.761  de locuitori, dintre 
care 3.309 bărbați și 3.452 de femei. 
Datele au fost publicate de către In-
stitutul Național de Statistică și au ur-
mărit numărul populației, structura pe 
categorii de vârstă, stare civilă, etnie etc. 
Din punct de vedere al stării civile, pe 
raza orașului Făget cei mai mulți sunt 
căsătoriții (3.251 persoane) în timp ce 
necăsătoriții sunt în număr de 2.563 lo-
cuitori. 233 de locuitori (102 de bărbați 
și 131 de femei)  sunt divorțați, în timp ce 
210 de făgețeni și făgețence (105 bărbați 
și 105 de femei) trăiesc în concubinaj. În 
orașul Făget și satele aparținătoare s-au 
mai înregistrat 124 de văduvi și 590 de 

văduve. Din punct de vedere al etniei, 
predomină românii (6.040 de făgețeni), 
urmați de maghiari (260 locuitori), romi 
(65 locuitori), ucrainieni ( 141 făgețeni), 
germani (44 persoane) și italieni (4 per-
soane). Pe categorii de vârstă cei mai 
mulți locuitori (516) au vârsta cuprin-
să între 40-44 de ani, secondați de 502 
făgețeni cu vârsta cuprinsă între 60 și 65 
de ani. Un număr de 483 de locuitori au 
între 35 și 39 de ani. Un număr de 403 
locuitori au sub 5 ani iar 80 persoane au 
peste 85 de ani. 

Ce populație are  
județul Timiș?

La 20 octombrie 2011 populaţia stabilă 
a judeţului era de 683.540 persoane, din 
care 354. 364 femei (51,8.%). Populaţia 
stabilă a municipiului Timișoara este de  
319,3 mii persoane. Primele trei orașe 
timișene ca număr al populației sunt: 
municipiul Lugoj (40,4 mii persoa-
ne), orașul Sânnicolau Mare (12,3 mii 
persoane) și orașul Jimbolia (10,8 mii 
persoane). Comunele cu cel mai mare 
număr de populaţie stabilă au fost de-
clarate: Giroc 8388, Dumbrăviţa 7.522 
și Săcălaz 7.204 persoane, iar cele cu cel 
mai mic număr de persoane ce fac parte 
din populaţia stabilă sunt Bogda, Bara și 
Secaș (cu 460, 388 respectiv 299 persoa-
ne).

Zilele orașului Făget și Ruga de Sfânta Maria Mare - 
evenimente de suflet ale comunității

(urmare din pagina 1)
Ruga Făgetului a  debutat joi 15 
august cu Liturghia de la biserica 
din partea româneaască, prilej cu 
care au fost stropite colacul ru-
gii și prinoasele. Spre seară, după 
vecernia oficiată de protopopul 
Bujor Pă curar, avându-i alături 
pe preoții Ioan Jurji și Doru 
Milostean și deschiderea Rugii, 
făgețenii au petrecut de minune  
în compania îndrăgitei soliste 
Mihaela Petrovici și fomației 
condusă de Marian Jarja. Au 
onorat cu prezența sărbătoarea, 
fostul ministru și deputat Va-
leriu Tabără (”unul din cei mai 
mari prieteni ai Făgetului, cu rol 
importnat în declararea ca oraș 
a comunei Făget și menținerea 
spitalului în localitate- așa cum 
a menționat în discursul său edi-
lul șef al orașului ), consilierul 
județean Tiberiu Lelescu și alți 
prieteni de suflet ai Făgetului. 
Petrecerea a ținut până târziu în 
noapte. Au fost două evenimente 
reușite, de care făgețenii își vor 
aminti mult timp de acum îna-
inte! 
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Și pe parcurul lunilor iu-
lie și august, administrația 
locală a continuat seria de 
investiții de interes public 
cu o serie de lucrări edilitare 
pe raza orașului. 

parCul de joaCă de lân-
gă gară (parCul gării)

- s-a realizat pavaj cu dale, 
s-au amplasat mobilier 
de joacă pentru cei mici 
(tobogane, leagăne, balan-
soare) și lampioane, s-au 
montat aparate de fitness, 
bănci și coșuri de gunoi. În 
continuare, se va amenaja 

spațiul verde prin realiza-
rea de aranjamente florale 
și plantarea de arbuști or-
namentali

BloC anl de pe Calea 
lugojului

- s-a amenajat o parcare cu 
dale și s-au amplasat două 
pergole

În fața primăriei 
orașului făgeT

- s-a îngrădit și amenajat 
spațiul verde; s-au plantat 
flori, s-au amplasat corpuri 

de iluminat stradal, se lucrea-
ză la pavarea unei parcări

la sTadion
- s-au efectuat o serie de lu-
crări la tribuna principală: 
vopsiri în exterior și în spațiile 
de sub tribună, s-au instalat 
bănci, s-a realizat reparația 
gardului și toaletarea spațiilor 
verzi de lângă tribună, s-a 
întreținut gazonul

Lucrări edilitar - gospodărești

Agenţia de Plăţi și Intervenţie pentru 
Agricultură (APIA) a informat faptul 
că, potrivit prevederilor europene, este 
strict interzisă arderea miriștilor. Cei 
care nu respectă această cerință  riscă 
să li se reducă din subvenția la hectar 
dar și să primească  amenzi din partea 
pompierilor și Gărzii de Mediu!
Fermierii au obligaţia de a respecta 
Bunele condiţii agricole și de mediu 
(GAEC 5 și GAEC 8), conform  că-
rora nu este permisă arderea miriștilor 
și a resturilor vegetale pe terenul arabil, 
precum și  a vegetaţiei pajiștilor perma-
nente. Agricultorii care utilizează teren 
arabil (inclusiv pajiști temporare) nu 
trebuie să ardă miriștile și/sau resturile 
vegetale rezultate după recoltarea cul-
turilor (paie de cereale păioase, vreji de 
plante  proteice sau de cartof, coceni de 
porumb, tulpini de floarea soarelui, ra-
piţă ș.a.), inclusiv miriștile sau iarba ră-
masă după cosirea pajiștilor temporare. 
Agricultorilor care nu respectă condiţia 

GAEC 5 li se vor aplica reduceri la suma 
totală de plată (subvenția la hectar) con-
form modului de aplicare a sancţiunilor 
pentru nerespectarea GAEC, indiferent 

de suprafaţa arsă. Agricultorii care uti-
lizează pajiști permanente nu trebuie 
să ardă vegetaţia, inclusiv iarba rămasă  
după cositul pajiștilor. 
Agricultorilor care nu respectă această 
condiţie li se vor aplica reduceri la suma 
totală de plată,  conform modului de 
aplicare a reducerilor și excluderilor pen-
tru nerespectarea GAEC, indiferent de 
suprafaţa arsă. Agenţia de Plăţi și Inter-
venţie pentru Agricultură a încheiat cu 
Garda Naţională  de Mediu (GNM) și 
cu Inspectoratul General pentru Situaţii 
de Urgenţă (IGSU) Protocolul de cola-
borare nr. 26/726/30470 din 29.02.2012 
privind acţiunile de monitorizare a mo-
dului de  respectare de către fermieri a 
bunelor condiţii agricole și de mediu re-
feritoare la arderea miriștilor și a restu-
rilor vegetale pe terenul arabil (GAEC 
5) și la arderea pajiștilor permanente 
(GAEC 8).

este strict interzisă arderea miriștilor și pajiștilor!
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Căsătorii
Boldea Relu cu Jucşor Noemi Larisa

Barbos Irinel Adrian cu Pîrvoni 
Delia Carina

Țif Marius cu Husar Lidia Elisabeta
Boriţoni Marian Adrian cu Titel 

Ioana
Dulcă Emanuel Petru cu Brazovan 

Luiza Maria
Benzar Vasile cu Berescu Minela 

Zoe
Nistor Levis Daniel cu Teodorovici 

Nicoleta
Tuda Daniel cu Deac Ionela Diana
Brazovan Ovidiu cu Antanas Laura 

Andreea
Bora Gavrilă  cu  Işfănescu Rodica

Le urăm  
“Casă de Piatră”!

În data de 15 august, creștinii au 
serbat Adormirea Maicii Domnului, 
sărbătoare religioasă cunoscută ca 
Sfânta Maria Mare iar în data de 8 
septembrie vor sărbători Naşterea 
Maicii Domnului sau Sfânta Maria 
Mică. Cu acest prilej urez tuturor 
făgeţenilor care poartă numele 

Maria, Maria na, Mărioara, Mioara, 
Marilena, Marin şi Marian un sincer 

“La mulţi ani!”. 
Primar, 

Prof. Marcel Avram

Naşteri 
Pădurean  Paula Georgiana

Stana Nicolae Filip
Diaconu Miriam Alessia

Nedelcu Ricardo
Seliştean Iosif Flavius

Cristea Silvana Roxana

Să crească mari şi 
sănătoși! Felicitări 

părinţilor!

Decese
Szombath  Agneta

Faur  Vasile
Capotescu Lenuţa

Balla Elisaveta
Seleşan Ioan
Olariu Maria

Deheleanu Mircea
Ordace Sabina

Stanamir Victoria
Costean Iosif

Darabant Lucreţia 
Marconi Maria

Chiricescu Voicu
Stănici Maria

Fratuţescu Iosif

Dumnezeu să-i  
odihnească în pace!

Cronica fotbalistică 
făgețeană

A început campionatul 
ediția 2013-2014 a ligii 
a IV-a ti miș. Arsenal 
flacăra făget a dispu-
tat, pe o vreme canicu-
lară, primul meci acasă 
în compania mult mai 
titratei ASu Politehnica 
timișoara.  timișorenii 
au venit însoțiți de cele-
bra lor galerie care a fă-
cut un spectacol total în 
tribune și... nu numai, 
așa cum rar s-a mai vă-
zut la făget. 
Făgețenii au început meciul în următoarea formulă:  Petrar- Jivan, Neagu, Moroaică, Răzvan 
Benescu- Brazovan-  Nechita, Mihali, Stănilă, Nastor, Oprea. Pe banca de rezerve: Manzur, 
Ionescu, Tomoș, Magheț, Pamfiloiu, Gheban, Stoica. Oaspeții au reușit să înscrie două goluri 
în primul sfert de oră al partidei. Avea să fie 0-3 în minutul 26 pe fondul unei dominări nete a 
echipei ce se va ”bate„ în acest campionat pentru promovarea în ”C„.  Timișorenii mai înscriu 
un gol iar în minutul 37 Oprea marchează pentru Arsenal din centrarea antrenorului- jucător 
Brazovan. La pauză Arsenal- ASU Politehnica 1-4. Imediat după începerea celei de-a doua 
reprize, făgețenii primesc o lovitură de pedeapsă care este ratată de către Stănilă. În minutul 56, 
gazdele reduc din scor prin Jivan și scorul devine 2-4. Până la finalul partidei, timișorenii reușesc 
să mai înscrie de...cinci ori, ratând chiar și un penalty în ultimele secunde ale meciului. Așadar, 
debut cu stângul pentru tinerii jucători făgețeni dar campionatul are multe meciuri de disputat 
iar din greșeli se pot învăța multe... În etapa a doua, Arsenal Flacăra Făget s-a deplasat la Ghi-
roda. Antrenorul- jucător Adrian Brazovan a început meciul cu următorul ”11”: Petrar- Nechita, 
Neagu, Căliman, Benescu,  Ionescu, Brazovan, Mihali, Bârză, Stănilă, Oprea. A mai jucat Tomoș 
care l-a înlocuit în cea de-a doua repriză pe Ionescu. Chiar dacă făgețenii au deschis scorul 
prin Stănilă, până la finalul disputei gazdele au reușit să marcheze de trei ori astfel că meciul 
s-a încheiat cu scorul de 3-1 pentru Ghiroda. ”Au fost două meciuri diametral opuse din punct 
de vedere al atitudinii jucătorilor, două dispute cu echipe ce aspiră la promovare. În meciul cu 
ASU Politehnica, elevii mei au fost oarecum timorați 
de numele adversarului, de atmosfera din tribune. De 
aici și scorul mare cu care am pierdut. La Ghiroda, 
echipa a fost mult mai combativă pe teren, și-a dat 
drumul la joc dar pe fondul unor greșeli personale am 
pierdut, cu toate că am înscris primii și meritam cel 
puțin un egal. Îi asigur pe suporteri că vom avea jocuri 
mult mai bune  în următoarele etape„ e de părere an-
trenorul Adrian Brazovan. 

”Și în acest sezon competițional, Primăria și 
Consiliul local făget vor susține financiar 
echipa de fotbal care reprezintă orașul nostru 
în liga a IV-a. Chiar dacă au pierdut primele 
două meciuri, campionatul este lung și sunt 

convins că vor veni și victoriile. Mă bazez pe faptul 
că în ediția trecută a campionatului, Arsenal flacă-
ra făget a demonstrat că are potențial ocupând un 
loc onorant la finele campionatului”

Primar,
Marcel Avram


