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Marcel AVRAM
Dragi făgețeni,

Recent, orașul nostru a avut parte în  de o 
manifestare expozițională deosebită: ediția 
a X-a a Târgului apicol. Țin să-l  felicit pe 
această cale pe dl.  Biagio Pitaressi, cel care, 
alături de administrația locală cu care a cola-
borat la organizare, a contribuit substanțial  
la reușita evenimentului. În altă ordine de 
idei, Făgetul nu are încă buget pe 2013 de-
oarece încă nu s-a adoptat cel al județului. 
De la Consiliul Județean Timiș am promisiuni 
ferme că vom primi suma de 380.000 de lei 
pe care o vom aloca reparațiilor de drumuri. 
Cel mai probabil la începutul lunii aprilie,  Fă-
getul va avea adoptat bugetul local. La finele 
lunii martie, se va celebra Paștele catolic. Pe 
această cale țin să le doresc făgețenilor care 
vor primi în suflete bucuria Învierii Dom nului 
să aibă parte de ”Paște fericit!” alături de cei 
dragi. 

Editorial

Vasile SitA
Dragi locuitori!

Odată cu plecarea iernii, e timpul curățeniei 
de primăvară. Spiritul civic și gospodăresc 
trebuie să se facă simţit în această perioadă. 
Pe această cale, îi rog pe făgețeni să ame-
najeze și să întreţină spaţiile verzi din fața 
caselor, să cureţe și să desfunde șanţurile și 
rigolele, să văruiască cu copa cii de la stradă, 
să dea un aspect plăcut fațadelor locuințelor 
ori firmelor. Ţinând cont de faptul că, pe data 
de 31 martie,  credincioșii catolici vor serba 
Sfintele Paști le doresc ca sfânta sărbătoare 
a Învierii Domnului să le aducă în case încre-
dere, lumină și multă fericire. 

Editorial
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Primăria și Consiliul Local Făget urează sărbători fericite tuturor făgețenilor 
care vor celebra Paștele catolic. 

Faguri și stupi, miere de 
mai multe categorii, cu-
lori, arome și gust, zeci 
de standuri cu unelte și 
ustensile pentru cres-
cătorii de albine, peste 
o mie de apicultori și de 
vizitatori, spectacol fol-
cloric, atmosferă plăcută 
de sărbătoare. Acestea se 
pot spune în linii mari 
despre manifestarea de 
la mijlocul lunii martie 
din centrul Făgetului. 
În 16 și 17 martie, apicultorii din Banat și din țară s-au reunit la Făget pentru a par-
ticipa la cea de-a X-a ediție a Târgului apicol. Manifestarea a fost organizată de către 
SC Teclem Prod SRL Făget în colaborare cu Primăria Făget. Deschiderea eveni-
mentului a avut loc în prezența a numeroase oficialități locale dar și a doamnei Maria 
Grapini, ministru delegat pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Mediul de Afaceri 
și Turism. Primarul Marcel Avram și dl. Biagio Pitaressi, patronul SC Teclem Prod 
SRL au declarat deschisă manifestarea. ”Mă bucur că Făgetul găzduiește un aseme-
nea eveniment. Apicultorilor le doresc, ca la acest târg, să încheie cât multe colaborări 
cu firmele din domeniu și să aibă parte mereu de producții și de vânzări cât mai bune. 
Și pe viitor, administrația locală va sprijini astfel de evenimente expoziționale întru-
cât acestea fac cunoscut Făgetul tuturor vizitatorilor” a spus primarul Marcel Avram. 
Salutând prezența oficialului guvernamental, edilul șef al Făgetului a menționat: 
”Noi, făgețenii suntem bucuroși de prezența oricărui membru al Guvernului, indife-
rent de culoarea politică dar suntem și mai bucuroși de prezența acelora care și ajută 
Făgetul și făgețenii. Sper ca doamna ministru Grapini să intre în această categorie”. 
În cele două zile ale manifestării din Centrul civic, făgețenii au avut parte și de multă 
distracție. Pe scenă au evoluat, într-un apreciat, spectacol folcloric componenții an-
samblului ”Făgețeana”. În plus, au fost multe surprize, tombole pregătite de organi-
zatori. A fost o ediție reușită în urma căreia s-au încheiat colaborări între crescătorii 
de albine și firmele din domeniul apicol dar s-a vândut și multă… miere. 

Târgul apicol Făget 2013 - 
un eveniment reușit
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Din anul 1054, când s-a 
produs Marea Schismă a 
Bisericii creștine, Paștele 
se sărbatorește, cu une-
le excepții, întotdeauna la 
date diferite la catolici și 
ortodocși. În cele de mai jos 
vă prezentăm considentele 
istorice, și nu numai, ale ale-
gerii datei sărbătorii pascale 
în cele două religii. 

În 2010 și 2011, Biserica 
Romano-Catolică și Biserica 
Ortodoxă au serbat Sfintele 
Paști în aceeași zi. O astfel de 
coincidenţă se va mai petrece 
în 2014, la 20 aprilie, în 2017, 
la 16 aprilie și în 2025, la 20 
aprilie. Însă în cei mai mulți 
ani cele două Biserici ser-
bează Paștele la date diferite. 
Care este explicaţia?

CaLeNDar, 
eChiNoCțiu și LuNa
În primul rând, faptul că 
ambele Biserici lucrează cu 
calendare diferite. Biserica 
Romano-Catolică folosește, 
din secolul al XVI-lea, calen-
darul gregorian , iar Biserica 
Ortodoxă pe cel iulian. Data 
prăznuirii Paștelui este, spre 
deosebire de data Nașterii 
Domnului (25 decembrie) 
variabilă, în funcţie de pri-
ma lună plină de după echi-
nocţiul de primăvară. Săr-
bătoarea Învierii Domnului 
(Paștile) este cu dată variabilă 
deoarece Primul Conciliu 
Ecumenic de la Niceea din 
anul 325 a stabilit următoa-
rele norme pentru această 
sărbătoare:
- în ceea ce privește ziua săp-

tămânală, Paștile se va serba 
totdeauna duminica 
- această duminică va fi cea 
imediat următoare lunii pline 
de după echinocțiul de pri-
măvară
- când 14 Nisan (sau prima 
lună plină de după echi noc-
țiul de primăvară) cade du-
minica, Paștile va fi serbat în 
duminica următoare pentru a 
nu se serba odată cu Paștile 
iudeilor, dar nici înaintea 
acestuia. 
 Luna plină pascală face da 
data Paștilor să varieze în fi-
ecare an deoarece ea apare pe 
cer în unii ani mai aproape 
de echinocțiu iar în alții mai 
departe de el. Catolicii stabi-
lesc prima luna plină de după 
echinocţiu folosind o serie de 
calcule și tabele ecleziastice, 

pe când ortodocsii iau ca re-
per luna plină astronomică.

Când se va sărbători Paștele 
ortodox în anii 2013-2020

2013 – 5 mai
2014 – 20 aprilie
2015 – 12 aprilie

2016 – 1 mai
2017 – 16 aprilie
2018 – 8 aprilie
2019 – 28 aprilie
2020 – 19 aprilie

Paștele Catolic între anii 
2013-2020:

2013 – 31 martie
2014 – 20 aprilie
2015 – 5 aprilie

2016 – 27 martie
2017 – 16 aprilie
2018 – 1 aprilie
2019 – 21 aprilie
2020 – 12 aprilie

De ce catolicii și ortodocșii sărbătoresc Paștele la date diferite ?

Cel Învins, 
învinge!

S-au sfârșit nopțile în care cel Învins, 
Isus, a stat în mormânt. A sosit prima zi 
a săptămânii, a sosit ziua Paștelui. În zori-
le Paștelui s-a născut o lume nouă: lumea 
vieții. Moartea a fost învinsă, domnește 
viața. Piatra de mormânt, aceea care a 
ținut omenirea păcătoasă în brațele morții 
veșnice, a fost aruncată departe, de către 
Cristos. Mormântul gol este păzit, dar de 
data asta de niște îngeri, care vestesc un 
mesaj nemaiauzit:
Resurexit, non este hic!
A înviat, nu este aici!
Cristos este Paștele nostru, adică Pesachul 
nostru, în românește, trecerea noastră în 
lumea cea nouă, în lumea harului.
Prin această trecere putem ieși din faptele 
întunericului, la lumina cinstei, la lumi-
na faptelor dreptății. Prin această trecere 
omul iese din rândurile animalelor fiindcă 
a aflat că ad maiorem natus sum!- ne-am 
născut pentru ceva mai bun, decât soarta 
unui animal care trece în neființă. Paștele 
ne spune că trebuie să ne obișnuim cu lu-
mina care vine din cer.
Quae sursum sunt querite, non quae super 
terram!
Să râvnim după cele veșnice, nu numai 
după cele trecătoare!

Paștele ne spune că iubirea lui Dumnezeu 
are ultimul cuvânt. Iertarea lui Dumnezeu 
și-a luat revanșa în fața trădării, părăsirii, 
lașității, răutății. 
Paștele ne spune că ultima stație a vieții 
noastre nu este cimitirul ci veșnicia. Mor-
mântul nostru nu mai e un lăcaș veșnic, 
cum zicem noi. Paștele este o nouă viață 
după moarte, e viață după viață, experi-
mentată deja de atâția oameni prin moar-
te clinică sau prin semnele date de sfinții 
Bisericii.
Paștele ne trimite să facem apostolat, așa 
cum Cristos le-a trimis pe mironosițe:
Mergeți și spuneți fraților mei!
Spuneți-le că ne vom revedea, ne vom în-
tâlni!
De aici își are originea salutul de Paști: 
Cristos a înviat!
 
Pentru un creștin care sărbătorește, crucea 
lui Cristos nu mai este un obiect ornamen-
tal, iar învierea lui Cristos nu este o amin-
tire, un monument al trecutului, ci este o 
soartă, un eveniment real, care ne așteaptă 
și pe noi.
Paștele ne spune că Dumnezeu este conta-
minat de o boală incurabilă: de iubirea Sa 
față de oameni!
Iată ce înseamnă:
Resurexit, non este hic!
A înviat, nu este aici!
Paștele ne spune că: Dumnezeu nu este 
mort. El trăiește și este cu noi. Aleluia! 

Preot romano-catolic Muţiu Petru
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Noutăți de 
la aPia

 � Din data de 1 martie 
a început campania de 
primire a cererilor de 
plată pentru scheme-
le/măsurile de sprijin 
pe suprafaţă. Pentru a 
beneficia de sprijinul 
financiar pe suprafaţă, 
fermierii trebuie să de-
pună la Centrele APIA, 
în intervalul 1 martie - 
15 mai 2013, o singură 
cerere de plată. După 
data de 10 iunie 2013, 
cererea de sprijin nu 
mai este admisă la cal-
culul plăţii pentru anul 
în curs.  

 � Agenţia de Plăţi și In-
tervenţie pentru Agri-
cultură (APIA) trans-
mite un avertisment 
dur celor care dau foc 
la miriști! Deţinătorii 
de terenuri agricole, 
respectiv cei care au 
contracte de arendă, vor 
pierde subvenţia dacă 
vor arde vegetaţia de 
pe terenurile agricole 
fără a avea un aviz de 
la Garda de Mediu. Cei 
care vor fi sancţionaţi 
vor fi proprietarii sau 
arendașii, care au obli-
gaţia de a lua măsuri 
de prevenţie în ceea ce 
privește incendierea ve-
getaţiei. În această pri-
măvară, APIA va duce 
o campanie de depis-
tare a contravenienţilor 
și va acţiona pe baza 
rapoartelor efectuate de 
pompieri, care vor ra-
porta toate suprafeţele 
afectate.

expoziție de mărțișoare
Cu mul tă pasiune și migală, cu ne-
numărate cu lori și nuanțe, cu hâr tie și 
carton, foarfecă, lipici și șnururi elevii 
făgețeni au con fec țio nat multe, multe 
mărțișoare. Un grup de elevi ai Lice-
ului Teoretic ”Traian Vuia„ din Făget 
au celebrat sfârșitul iernii și apariția 
primilor ghiocei, atât în natură, cât și 
în suflet, prin confecționarea eternului 
simbol al primăverii: mărțișorul. Munca 
artiștilor a fost recompensată printr-o 
expoziție desfășurată la Casa de Cultu-
ră, mărțișoarele fiind apreciate de către 
vizitatori. 

Parc de joacă la Bătești
Acum, în pragul pri-
măverii, Primăria 
Fă get le-a făcut un 
frumos cadou copii-
lor din Bătești: un 
parc de joacă. Acesta 
este dotat cu tobo-
gane, căsuțe, leagăne, 
balansoare. Locul este împrejmuit iar în parc sunt 
coșuri pentru gunoi și de bănci pentru părinții ori 
bunicii care-i veghează pe cei mici atunci când se 
joacă. ”Investiția s-a ridicat la suma de 20.000 lei. Ur-
mează să realizăm astfel de locuri de joacă și la Bichigi și 
Colonia Mică” spune primarul Marcel Avram. 

”De ziua ta 
mamă!”

au dat glas celor mai frumoase cânte-
ce și poezii dedicate mamei și primă-
verii. au cântat, au recitat și au dansat 
ca nimeni alţii, reușind să aducă mul-
tă bucurie celor mai dragi fiinţe din 
viaţa lor. De altfel, fiecare gest, fiecare 
cuvânt rostit de copii s-a dovedit a fi 
darul cel mai de preţ al fiecărei mame. 
De 8 Martie, copiii făgețeni s-au pregătit cu 
tot ce au avut ei mai bun și curat în sufletul 
lor. Au cules o rază de soare, le-au strâns 
într-un buchet de nestemate și le-au dăruit 
mămicilor în dar de ziua lor. Este vorba de 
micuții din clasa a I-a (învățătoare Biriescu 
Lelice) și cei din   clasa a III-a (învățătoare 
Mureșan Aurica) care le-au oferit mamelor 
serbări pentru care s-au pregătit îndelung. 
Emoţiile copiilor s-au împletit cu lacrimile 
mămicilor care, după serbare,  i-au răsplătit 
cu cele mai calde îmbrățișări. 
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Căsătorii
anghel Darius Păscuţ cu 

Dinu Maria Cristina 
ivan Dan cu Crista 

Lorena Simona
Lupulescu raul Petrică 

cu Bilan ileana
Le urăm  

“Casă de Piatră”!

urez tuturor 
făgețenilor care 

poar tă numele Ghe-
orghe, Gheorghina, 
Georgeta, George 
și  Florin, Flori ca, 
Florina un sincer 

“La mulţi ani!” 
 Primar 

Prof. Marcel avram

Naşteri 
Ciobîcă Alexandru 

Natanael
Vizi Florin Andrei

Să crească mari şi 
sănătoși! Felicitări 

părinţilor!

Decese
 

Ștefan Fabia
Popoviciu Ioan
Novac Silvia

Dumnezeu să-i  
odihnească în pace!

a ÎNCePut 
returuL!

Cea de-a doua parte a cam-
pionatului Diviziei D Timiș 
a debutat în data de 3 mar-
tie cu etapa cu numărul 19. 
Echipa antrenată de  Adrian 
Brazovan a reușit să obțină un 
egal (1-1, gol marcat chiar…
antrenorul – jucător Brazovan 
în minutul 15) în deplasare la 
Real Dragșina. Flacăra Arsenal Făget a jucat în următoarea formulă împotriva ”galacticilor„ din 
Dragșina: Laurenţiu – Jivan, Căliman, Moroaică, Papuc, Nechita (Pamfiloiu), Brazovan, Ţofei, 
Neagu, Stănilă (Răzvan Benescu), Oprea. Etapa următoare a consemnat un alt joc în deplasare, 
de această dată la Peciu Nou. A fost din nou scor egal(1-1, pentru făgețeni marcând Oprea). În 
primul joc disputat în fața propriilor suporteri, Arsenal Flacăra Făget a jucat împotriva unei pu-
ternice formații din acest eșalon- CFR Timișoara. Meciul s-a terminat cu scorul de 1-0 pentru 
oaspeți, ”leoparzii” reușind golul victoriei în cea de-a doua repriză. În cadrul etapei cu numărul 
21, făgețenii s-au deplasat în orașul de pe Aranca  jucând în compania echipei gazdă- Unirea 
Sânnicolau Mare. Meciul a fost câștigat la limită (1-0) de către gazde. După această etapă, Ar-
senal Flacăra Făget ocupă locul opt în clasamentul Diviziei D Timiș.

Cronica fotbalistică

Codul rutier a fost modificat iar cele mai im-
portante schimbări îi vizează pe conducăto-
rii de mopede și tractoare. 
Poliţia informează că pentru a  conduce un 
moped pe drumurile publice, conform OUG 
195/2002 modificată de Legea 203/2012 tre-
buie îndeplinite următoarele condiţii:

 � Conform art. 6 mopedele sunt considerate 
autovehicule.

 � Mopedul să fie înregistrat sau înmatriculat 
și totodată omologat

 � Conducătorul mopedului trebuie să posede 
permis de conducere categoria AM sau altă 
categorie valabilă

 � Deplasarea cu mopedul se face doar cu 
poliță de asigurare de răspundere civi-
lă obligatorie pentru accident și cu aibă 
inspecția tehnică periodică valabilă. 

 � Pe timpul deplasării pe drumurile publice, con-
ducătorul și persoanele transportate au obligaţia 
să poarte cască de protecţie omologată.

 � De asemenea, în timpul deplasării cu mo-
pedul, conducătorul acestuia trebuie să fie 
echipat cu cască de protecție să este obligat 

să aibe asupra sa cartea de identitate perso-
nală, permisul de conducere, certificatul de 
înregistrare/ înmatriculare, polița de asigu-
rare de răspundere civilă obligatorie pentru 
accident

 � Este obligatorie îmbrăcămintea cu elemen-
te fluorescente reflectorizante de la lăsarea 
serii și până în zorii zilei, sau atunci când 
vizibilitatea este redusă.

traCtoare
Conform OUG 195/2002 modificată de Le-
gea 203/2012  pentru a conduce pe drumurile 
publice un tractor trebuie îndeplinite urmă-
toarele condiţii:

 � Tractorul să fie înregistrat sau înmatriculat 
(după caz); conform art.9 pentru a fi înre-
gistrat sau înmatriculat acesta trebuie să fie 
omologat în condiţiile legii.

 � Conducătorul acestuia, conform ar. 20 alin. 
1 lit.j trebuie să posede permis de condu-
cere corespunzător categoria Tr, fără a avea 
dreptul de a conduce o altă categorie cu 
acest permis.

În atenția conducătorilor de mopede și tractoare!


