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Marcel AVRAM
Dragi făgețeni, 
După un post lung, de 40 de zile, sun-
tem gata să primim în suflet, în noaptea 
Sfântă, bucuria Învierii Dom nului. În ziua 
de Paşte, pe masa fiecărei familii vor fi 
aşezate bucate tradiţionale, iar noi vom 
ciocni un ou roşu alături de rude şi prieteni 
şi ne vom ura ,,Hristos a Înviat!”. Vă doresc 
ca  Sfânta Sărbătoare a Paştelui să vă dă-
ruiască numai bu curii alături de cei dragi, 
iar Lumina Sfântă a Învierii să coboare în 
sufletul şi ca sele dumneavoastră ferici re, 
pace şi linişte cerească. Sărbători fericite! 
Hristos a Înviat!

Editorial

Vasile SITA
Dragi locuitori, 
Se apropie sărbătorile de Paşte şi fie care din-
tre noi se gândeşte în primul rând la familie 
şi la apropiaţi. Înainte de a sărbători însă, 
ne-am obişnuit să ne ocupăm de curăţenia 
de primăvară. Sunt convins că toţi făgețenii se 
vor pregăti aşa cum se cu vine în a întâmpina 
Sărbă toarea Sfântă a Învierii Domnului: fie că e 
vorba de curăţenia de primăvară, fie de pregă-
tirile gospodinelor. Paştele este un bun prilej 
de a ne aminti că trebuie să fim mai buni, mai 
înțelegători, mai puțin egoişti. Urez tuturor lo-
cuitorilor oraşului Făget  “Sărbători fericite!” şi 
“Hristos a Înviat!”.

Editorial
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Declarată monument istoric din anul 1968, biserica de lemn din Povergina a fost 
distrusă recent de un incendiu. Din lăcaşul de cult, vechi de aproape 300 de ani, 
nu au mai rămas decât zidurile exterioare. În zilele ce au urmat producerii acestui 
sinistru, primarul Marcel Avram a început demersurile pentru găsirea soluțiilor 
prin care biserica din Povergina să fie restaurată. 
Din primele cercetări se pare că cineva a incendiat un teren agricol din vecinătate, iar 
vântul a purtat jarul până la biserică. Cum aceasta era realizată din lemn, scânteile 
au aprins imediat construcția. Focul s-a extins cu repeziciune, iar vâlvătaia a cuprins 
acoperișul. A ars în totalitate turnul, altarul și pictura extrem de valoroasă, realizată 
în urmă cu aproape două secole de doi pictori renumiţi în acele timpuri. ”Este o 
pierdere mare din punct de vedere cultural. În zilele ce au urmat incendiului  am fost 
la Î.P.S Ioan Selegean, Arhiepiscop al Timișoarei și Mitropolit al Banatului pentru a 
găsi o modalitate prin care să fie reconstruită biserica. Conform legislației existente, 
Primăria Făget nu poate aloca bani pentru restaurarea lăcașului de cult. Înalt Prea 
Sfința sa a fost receptiv la demersul nostru și ne-a asigurat că ne va sprijini. Biserica 
era asigurată de către statul român și avea toată documentaţia tehnică pregătită pen-
tru a fi restaurată integral în cursul acestui an. Acum, acest proces de restaurare poate 
fi accelerat în ideea identificării fondurilor bănești necesare lucrărilor, bani care pot 
veni din surse guvernamentale, de la Ministerul Dezvoltării”,  spune primarul Marcel 
Avram. ”Ioachim Miloia, marele om de cultură al Banatului interbelic, a vizitat în 
anul 1935 biserica din Povergina spunând că este una din cele mai frumoase biserici 
din Banat”, declară prof. dr. Dumitru Tomoni, președintele Societății de Științe Is-
torice din România, filiala Lugoj. 

BISERICA DIN POVERGINA

”41 de familii nevoiaşe din Povergina se învrednicesc în 1782 a-şi ridica o frumoasă biserică din bârne de stejar, aco-
perită cu şindrilă, devenită astăzi monument istoric, mărturie peremptorie în lemn, a unei vechi civilizaţii materiale şi 
spirituale. Izolată de sat, situată pe coasta cea mai înaltă a cimitirului, biserica este de plan dreptunghiular cu absidă 
poligonală şi pridvor peste care se înalţă turnul-clopotniţă, având dimensiuni relativ modeste (lungimea 9,36 metri, 
lăţimea 5,55 metri, înălţimea 5,30 metri, iar înălţimea turnului 11,20 metri) ce-i conferă o înfăţişare de adevărat giu-
vaer de artă ţărănească. Construită în stil baroc, biserica are o linie elegantă, armonioasă şi echilibrată. Pisania din 
partea stângă a altarului arată ctitorii şi împrejurările construirii bisericii:”Această sfântă biserică de noiu s-au făcut şi 
s-au împodobit precum se vede sub stăpânirea împăratului Iosef al doilea prin blagoslovenia preasfântului Episcop al 
Timişorii fiind protopop Petru Petrovici al Sărazului, iar preot paroh Ioan Ioanovici din Făget, iar ctitor Ioan Medescu ce 
s-au numit Constantin şi Dumitru Chiriacescu, fiind cneaz Pătru Păcuraru, ajutând şi Petru Dancovici din Fabric. S-au 
sfârşit la anul 1782, Septembrie 25 şi au zugrăvit cu Gheorghe Diaconovici din Vârşeţ sau Sredişte”. Interiorul apare 
ca o revelaţie de bun gust, de nebănuită podoabă de artă şi în acelaşi timp de înaltă semnificaţie morală prin gestul 
unui ţăran ctitor care în vremuri nesigure şi potrivnice  a construit din banii proprii acest lăcaş de închinare.Biserica din 
Povergina, declarată monument istoric în anul 1968, este considerată ca una dintre cele mai caracteristici biserici de 
lemn din Banat. Hramul bisericii este „Sfântul Ilie”.”

Prof. dr. Dumitru Tomoni

Primăria Făget a început demersurile 
pentru restaurarea bisericii din lemn  

de la Povergina
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Sărbătoare sfântă a Învierii Domnului constituie, pentru 
toţi creștinii, un moment de înaltă trăire sufletească și un 
prilej de bucurie, trăită  alături de cei dragi.
În egală măsură, Sfintele Paști constituie un moment de 
reculegere și de armonie, dar și de reîmprospătare a spe-
ranţei și a încrederii în viitor.
Ca prefect al judeţului, vreau să  împărtășesc, împreună 
cu dumneavoastră, farmecul și bucuria acestor zile, cât și 
mesajul dintotdeauna al acestei sărbători: lumină, pace, 
dragoste și bunătate. Doresc tuturor locuitorilor judeţu-
lui Timiș ca ziua Învierii Mântuitorului să le aducă în 
suflet fericire și speranţă să-și poată petrece aceste momente în deplină liniște, să 
se bucure de căldura familiei.
Sărbători Fericite!

Prefect, EUGEN DOGARIU

Sfintele Sărbători ale Paște-
lui să vă aducă în dar sănă-
tate, prosperitate și speranţă. 
Fie ca lumina Învierii să vă 
umple sufletele de bucurie și 
să vă fie prilej de mulţumire 
și liniște sufletească! Hristos 
a Înviat!

Titu Bojin,
Preşedintele Consiliului Judeţean Timiş

Primăria şi Consiliul Local Făget urează tuturor făgețenilor  
”Paşte fericit !” şi ”Hristos a Înviat!”

CONSILIERII 
LOCALI

Sita Vasile- viceprimar
Birău Victor

Căliman Ionel
Corşatea Domnica

Coşteanţ Dorel
Dobândă Titus

Gaşpar Dan
Iova Ioan

Leucă Mărioara 
Georgeta

Manea Traian Tiberiu
Marţi Ioan

Mureşan Ioan
Palconi Ioan

Tomoni Dumitru 
Traian

Sfintele Sărbători de 
Paşte ne oferă plăcutul 
prilej de a adresa locu-
itorilor oraşului Făget 
cele mai calde urări 
de sănătate, fericire şi 
bunăstare. Fie ca În-
vierea Domnului Nos-
tru, Iisus Hristos, să 
aducă pacea şi liniştea 
în familiile dumnea-
voastră!

Paşte fericit! 
Hristos a Înviat!

Târgul apicol Făget 2015 -  
o manifestare  reușită

În zilele de 21 şi 22 martie, în zona centrală 
a Făgetului a avut loc cea de-a XII-a ediție a 
Târgului apicol Făget, eveniment organizat 
de către SC Teclem Prod SRL Făget în co-
laborare cu Primăria Făget. Târgul a fost un  
bun prilej de întâlnire a apicultorilor, proce-
satorilor şi producătorilor de utilaje şi echi-
pamente apicole. 
La târg au fost prezente în jur de 50 firme 
producătoare și furnizoare de materiale pen-
tru apicultură, din toate colțurile țării (județele 
Cluj, Bistrița, Harghita, Covasna, Alba, Hu-
nedoara), din București, Timișoara, localitățile 
învecinate Făgetului dar și din străi nătate: 
Pakistan, Serbia, Ungaria. La standurile expo-
zi ționale se găseau  faguri artificiali, stupi, rame, utilaje, accesorii pentru stupi, combinezoane, 
măști pentru apicultori, tratamente și hrană pentru albine, siropuri naturale, produse tradiționale, 
produse cosmetice etc. Cei prezenți la eveniment au avut parte și de spectacole folclorice. Astfel, 
în prima zi, pe scena din Parcul central, a avut loc un spectacol deosebit realizat de Ioan Gheor-
ghe Oltean. În fața numeroșilor spectatori au evoluat artiști îndrăgiți ai muzicii populare: Beno-
ne Sinulescu, Ana Munteanu, Liliana Savu Badea, Mircea Cârțișorean,  ansamblurile folclorice 
”Florile Mureșului” din Arad,  ”Florile Banatului” din Răchita și alții. Duminică, în a doua zi a 
festivalului, a încântat asistența ansamblul lugojean ”Perla Banatului” condus de Cristi Nechita. 
” Mulțumim tuturor apicultorilor prezenți, expozanților și celor care ne-au ajutat în desfășurarea 
evenimentului: Primăria Orașului Făget, Poliția și Jandarmeria Locală, organizatorilor spec-
tacolelor respectiv domnilor Ioan Gheorghe Oltean și Cristian Nechita. Sperăm că târgul de 
anul acesta și-a atins scopul: cel de a încuraja consumul de produse apicole dar și de a promova 
apicultura” spun reprezentanții SC Teclem Prod Făget. 

Atenție la lumânările de Înviere!
Pompierii din cadrul SVSU Făget reco mandă atât preoţilor, cât și credincioșilor, să nu uite câ-
teva reguli de bază în timpul slujbelor religioase de Paște astfel ca aces tea să se desfășoare fără 
incidente: aprinderea și așezarea lumânărilor se va face numai în locurile special amenajate în 
acest sens (în exteriorul construcţiei și la o distanţă de siguranţă faţă de vege taţie sau elemente 
combustibile); lumânările nu se vor ţine în apropierea obiectelor combustibile precum icoane, 
decoruri, mobilier;  să fie supravegheate permanent lumână rile căzute sau consumate. 

Pompierii din cadrul SVSU Făget urează locuitorilor comunei Paşte fericit!
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ÎNVIEREA   DOMNULUI   

IISUS   HRISTOS
Învierea lui Iisus Hristos este cea 
mai vestită și mai mare sărbătoare a 
creștinătății. Prin Învierea Domnului 
avem certitudinea că are loc și învie-
rea noastră. Dacă Hristos n-ar fi mu-
rit și înviat pentru noi, zadarnică ar fi 
fost credința noastră, căci fără Înviere, 
moartea și păcatul nu pot fi biruite. 
Învierea Domnului a avut un efect 
de salvare a tuturor credincioșilor, de 
trezire a unei lumi întregi din moar-
tea păcatului și chemarea oamenilor 
din moarte la viață, ajutați de lumina 
Evangheliei lui Hristos și de harul 
Sfintelor Taine. 
Despre învierea sufletească (învierea 
omului din moartea păcatului), tre-
buie să știm că aceasta este mai mare 
decât învierea din morți. Această învi-
ere tainică se săvârșește prin învățătura 
Evangheliei, prin harul Sfintelor Tai-
ne, prin faptele bune, dar mai ales prin 
Sfântul Botez. O asemenea înviere 
tainică din moartea păcatului, vedem 
în pilda fiului risipitor, când zice Iisus 
Hristos: ”trebuie să ne veselim și să ne 
bucurăm, căci fratele tău acesta mort 
era și a înviat, pierdut era și s-a aflat” 
(Luca 15,32).
Astăzi a Înviat Hristos din morți și 
ne-a izbăvit de moarte, de robia pă-
catului și de osânza iadului. Astăzi, 
îngerii cântă împreună cu oamenii 
biruința vieții asupra morții. Să ne bu-
curăm și să ne veselim duhovnicește, 
mulțumind lui Dumnezeu că ne-a în-
vrednicit să ajungem și anul acesta de 
Sfintele Paști și să spunem împreună 
această frumoasă cântare: ”Ziua Învi-
erii să ne luminăm cu prăznuirea, și 
unul pe altul să ne îmbrățișăm și să zi-
cem fraților și celor ce ne urăsc pe noi, 
să iertăm toate pentru Înviere și așa să 
strigăm: Hristos a Înviat din morți, cu 
moartea pe moarte călcând și celor din 
morminte viață dăruindu-le”.
Hristos a Înviat!

PROTOPOP
Preot Bujor Păcurar

  
RESUREXI! ALELUIA!
Am înviat! Am pătimit și am murit pe 
lemnul rușinos al crucii pentru tine, 
omule supus păcatului și a viciilor. Și 
pentru că te iubesc nespus de mult , 
tot pentru tine, omule păcătos, am ni-
micit puterea diavolului și a morții, am 
sfărâmat cătușele ispititorului și a pă-

catelor tale și tot pentru tine am înviat 
glorios din morți și te-am împăcat cu 
Tatăl vostru ceresc, ți-am deschis Pa-
radisul și te-am făcut fericit.
„Dar am înviat Eu oare și în sufle-
tul și inima ta?! Eu am înviat pentru 
sufletul tău și Nu pentru trupul tău 
supus stricăciunii. Învierea mea glo-
rioasă din morți vă demonstrează că 
Eu sunt DUMNEZEU adevărat și 
atotputernic care învinge tot răul din 
lume; răul egoismului, al mândriei, al 
lăcomiei, al minciunii, al corupției, al 
urii, al dușmăniei, al scandalurilor, al 
demagogiei, al fățărniciei, al destrăbă-
lării. Eu vreau sufletul tău curat sincer, 
căit de păcate și profund convertit. Ce 
îmi oferi tu mie, omule creștin, acum 
la Paști, în schimb, pentru inegalabi-
lul dar și cadou pe care ți l-am făcut... 
îmi oferi haina curată a sufletului tău 
reînnoit și curățat în baia sfântă a tai-
nei spovezii?! Sau mă uiți și mă aban-
donezi cu totul, ca un laș, chiar și la 
această inegalabilă și măreață Sărbă-
toare?! Cadoul tău pentru Mine este 
sufletul tău curat, sau...etalarea mes-
chină a hainelor tale moderne și scum-
pe?! Vrei tu oare să mă răstignești din 
nou?! Oare tu te poți bucura când Eu 
mă urc din nou pe Cruce?!
Sărbătoarea Învierii glorioase a Domnu-
lui nostru Iisus Christos este spre salva-
rea sufletului tău. Nu este nici pe departe 
o sărbătoare a distracțiilor, a îmbuibării 
cu mâncăruri și băuturi fine și scum-
pe, nu este o sărbătoare a comerțului 
irațional și al ghiftuirii trupului tău!!!
Într-un astfel de suflet și într-o astfel 
de inimă înclinată spre vicii lumești, 
Eu NU voi putea învia și sălășui NI-
CIODATĂ!!
În speranța înțelegerii corecte a cu-
vintelor și a mesajului pascal pe care 
Mielul de Paști, Mântuitorul nostru 
Iisus Christos ni-l transmite nouă tu-
turor, celor cu inima dezlipită de cele 
pământești, celor împăcați cu Dumne-
zeu și rivnici în credință (sper din tot 
sufletul ca în această categorie ne aflăm 
toți locuitorii orașului Făget), în spiritul 
fraternițății creștine, Vă doresc și vă urez 
cu cea mai profundă sinceritate, tuturor 
SĂRBĂTORI PASCALE binecuvân-
tate, bogate în haruri și bucurii trainice. 
La PAȘTI trebuie ca sufletul să-l facem 
fericit, și NU trupul nostru !!
CHRISTOS A ÎNVIAT CU 
ADEVARAT! PAȘTE FERICIT!
ALELUIA!

Parohia Romano-Catolică Făget
Preot Paroh Romano-Catolic  

Muțiu Petru 

ÎNVIEREA  
DOMNULUI ISUS 

CRISTOS  
Sărbătoarea Învierii Domnului Isus 
din morți   ne determină să ne în-
dreptăm privirile în urmă cu peste 
aproape două milenii și să medităm 
la suferințele Domnului Isus. Aposto-
lul Pavel a scris: “....ca să-L cunosc pe 
El și puterea învierii Lui    și părtășia 
suferințelor Lui, și să fiu făcut aseme-
nea morții Lui.”(Filipeni 3:10). Pri-
vind la noi ne dăm seama  de valoarea 
pe care o avem înaintea lui Dumne-
zeu, de prețul   răscumpărării. Privind 
în viitor avem speranța că ne vom în-
tâlni cu Salvatorul. Pe dealul Golgotei, 
Domnul Isus a fost Mielul lui Dum-
nezeu care a murit pentru  noi. Fie ca, 
într-o atmosferă de sărbătoare, fiecare 
cetățean al orașului Făget să fie plin 
de bucurie. Domnul Isus să lase pace 
în familii, mângâiere și iertare. Duhul 
Sfânt al lui Dumnezeu să lucreze la 
mântuirea oamenilor.  Credincioșii din 
Biserica Baptistă -BETEL- din Făget 
salută pe toți locuitorii acestui oraș cu 
salutul: CRISTOS A ÎNVIAT!

Ilie Bledea, pastor al  
Bisericii Baptiste  
”Betel” din Făget

HRISTOS A ÎNVIAT!
În dimineața Învierii, autoritatea di-
vină a sfidat autoritatea soldaților 
înarmați și a sigiliului roman, viața 
a sfidat moartea și triumful învierii 
Domnului Isus a influențat pentru 
totdeauna cele trei sfere ale timpu-
lui- trecutul, prezentul și viitorul.  
Toți oamenii din istorie au coborât în 
neputință în țărâna pământului, singu-
rul care a înviat dintre cei morți este 
Cristos Mântuitorul. Cu ocazia sărbă-
torii Învierii Domnului vă dorim tutu-
ror multă sănătate, fericire de la Bunul 
Dumnezeu.

Pastor Nelu Paveloni
Biserica Penticostală ”Efrata”
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Căsătorii
Andraşoni Claudiu- Tiberiu  cu  

Beică Ramona- Livia
Le urăm “Casă de Piatră”!

Naşteri 
Veciunca  Matteo

Să crească mare şi 
sănătos! Felicitări 

părinţilor!

Decese
Căbuţa Maria
Sava Pamfilie

Popa Ioan- Viorel
Muntean Traian
Nicorescu Maria

Drugă Ioan
Andrei Romulus
Lăpugean Sarica

Lazăr Elena
 Istrat Maria

Danculescu Ana
Ursulescu Letiţia 
Lupulescu Ioan

Jişcovici Romulus
Șişman Aurora
Predescu Petru

Dumnezeu să-i  
odihnească în pace!

Urez tuturor făgeţenilor care 
poartă numele Florin, Florica, 
Florina și Gheorghe, Gheorghi-
na, Georgeta, George un sincer 

“La mulţi ani!”
Primar 

Prof. Marcel Avram

SCLEP FĂGET  
VĂ INFORMEAZĂ

Actul de identitate, dreptul şi responsabili-
tatea fiecărui cetățean
În baza dispozițiilor Ordonanței de Urgență  
a Guvernului nr. 97/2005 (cu modificările și 
completările ulterioare), cetățenii au obligația 
să se legitimize pe teritoriul României cu un 
act de identitate. Actul de identitate este docu-
mentul care se eliberează cetățeanului român 
pentru a dovedi identitatea, cetățenia și do-
miciliul, necesar la valorificarea drepturilor și 
obligațiilor prevăzute de Constituție, precum 
și în celelalte legi și acte normative. În cazul 
expirării termenului de valabilitate a actului de 
identitate cetățenii se pot prezenta la serviciul 
public comunitar de evidență a persoanelor la 
care sunt arondați cu domiciliul sau reședința 
cu cel mult 180 de zile înainte, dar nu mai 
puțin de 15 zile, pentru a solicita punerea în 
legalitate cu un act de identitate. Există po-
sibilitatea păstrării de către titular a vechiului 
act de identitate aflat în termen de valabilitate, 
până la emiterea noii cărți de identitate. În ter-
men de 15 zile de la împlinirea vârstei de 14 
ani sau de la producerea uneia dintre situațiile 
mai jos enumerate, cetățenii sunt obligați să 
solicite eliberarea unui act de identitate:
- dacă s-a modificat numele sau prenumele ti-
tularului, prenumele părinților, data sau locul 
nașterii;
- în cazul schimbării domiciliului;

- în cazul schimbării denumirii sau a rangului 
localităților și străzilor, al renumerotării imo-
bilelor sau rearondării acestora, al înființării 
localităților sau străzilor;
- în cazul atribuirii unui nou CNP;
- în cazul deteriorării actului de identitate;
- în cazul pierderii, furtului sau distrugerii ac-
tului de identitate;
- când fotografia din cartea de identitate nu 
mai corespunde cu fizionomia titularului;
- în cazul schimbării sexului;
- în cazul anulării;
- pentru preschimbarea buletinelor de identi-
tate
Termenele de valabilitate ale cărții de identi-
tate sunt:
- Pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 14 
– 18 ani, termenul de valabilitate a cărții de 
identitate este de 4 ani;
- Pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 18 
- 25 ani, termenul de valabilitate a cărții de 
identitate este de 7 ani;
- După împlinirea vârstei de 25 de ani, terme-
nul de valabilitate a cărți de identitate este de 
10 ani;
- După împlinirea vârstei de 55 de ani, cartea 
de identitate se eliberează cu termen de vala-
bilitate permanent.

Precizăm faptul că nerespectarea dispozițiilor 
legale constituie contravenție și se sancționează 
după caz, cu amenzi cuprinse între 40 lei - 80 
lei.

CRONICA FOTBALISTICĂ

A început returul!
În prima etapă a returului, elevii an-
trenorului Adrian Brazovan au fost 
învinși la limită (1-0) în deplasare 
la Orțișoara. În a doua etapă a ce-
lei de-a doua părți a campionatului 
fagețenii au remizat, acasă, cu una din 
fruntașele clasamentului Diviziei D 
Timiș:  Voința Mașloc. A fost Arsenal 
Flacăra Făget – Voinţa Mașloc 1-1 
(1-0, la pauză), golul oaspeților fiind 
marcat, cu multă șansă!, în minutele 
de prelungiri, după un 11 metri. Ar-
senal a intrat pe teren în următoarea 
componență: Sârbu – Trofin, Mateaș, 
Papuc, Căliman, Alexandrescu, Mo-
canu, Mihali, Bârză, Ţofei, Oprea.   
Au mai jucat Stănilă, Neagu, Benescu și Pamfiloiu. Etapa următoare, făgețenii reușesc o victorie 
în deplasare la Gătaia cu scorul de 2-0 (au înscris Petru Mocanu și  Ionuț Bârză). În cadrul 
etapei a treia a returului făgețenii au fost învinși în deplasare: AS Peciu Nou – Arsenal Flacăra 
Făget 2-1 (0-1, la pauză), pentru oaspeți înscriind Sergiu Țofei. 

Conducerea clubului Arsenal Flacăra Făget, sponsorii,  antrenorii şi jucătorii echipei urea-
ză tuturor făgețenilor Sărbători fericite de Sfintele Paşti!


