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Marcel AVRAM
Dragi făgețeni, 
Administrația locală a realizat în ultimele 
luni mai multe lucrări edilitar-gospodărești 
în Făget: la parcul Gării, la blocul ANL, la 
Spitalul orășenesc, etc. În lunile următoare, 
atâta timp cât vremea de afară ne va permi-
te, vom continua să realizăm alte investiții 
utile pentru făgețeni. Mă refer la realizări 
de trotuare, asfaltări, amenajări ale locuri-
lor publice. În altă ordine de idei, a început 
un nou an școlar. Pentru mine ca primar, 
pentru Consi liul Local, problemele școlilor și 
grădinițelor sunt priorități. Îi asigur pe toți 
părinții, dascălii și copiii că din partea Primă-
riei și Consiliului Local Făget va fi o disponi-
bilitate totală pen tru a sprijini orice acţiune 
care vizează educația copiilor. Le doresc mult 
succes elevilor și dascălilor în noul an școlar!

Editorial

Vasile SitA
Dragi locuitori, 
A început un nou an școlar. Pe această cale 
țin să le doresc elevilor făgețeni rezultate 
cât mai bune la învățătură și, așa cum deja 
ne-au obișnuit anii trecuți, locuri fruntașe la 
olimpiadele și concursurile școlare județene 
și naționale. Odată cu căderea primelor frun-
ze este semnalul că se apropie toamna și, cu 
aceasta, o nouă campanie de curăţenie. Ca 
atare, vă adresez rugămintea de a amenaja 
spațiul verde din fața caselor, a firmelor, a 
instituțiilor. Cum toamna va aduce și ploi, 
pentru a evita riscul de inundații vor trebui 
curățate șanțurile și rigolele din dreptul fie-
cărei gospodării. 
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Părinți emoționați, curtea școlii prinzând din nou viață de forfota copiilor, 
reîntâlni rea elevilor, multe flori pentru doamnele învățătoare și profesoare. Aces-
ta a fost tabloul primei zile din noul an școlar la Liceul teoretic ”Traian Vuia” din 
Făget. Au ținut să fie alături de elevi și dascăli primarul Marcel Avram, vicepri-
marul Vasile Sita, deputatul Dorel Covaci, consilieri locali, șefi ale unor instituții 
făgețene. 
Festivitatea de des-
chidere a anului 
școlar a debutat cu o 
slujbă de Te Deum, 
oficiată de un sobor 
de preoți, în frunte 
cu protopopul de 
Făget, prea onoratul părinte Bujor Pacurar. Discursul de început i-a aparținut di-
rectorului liceului, domnul prof. Victor Birău, care le-a urat un bun venit celor peste 
1.200 de elevi. De asemenea, directorul liceului făgețean i-a îndemnat elevi să con-
tinue tradiția învățământului făgețean, asigurându-i de profesionalismul și daruirea 
dascălilor și de baza materială modernă pusă la dispoziție. 
Domnul primar, prof. Marcel Avram, a evidențiat, în discursul său, rolul bunei 
educații în societate, în general, și în comunitatea făgețeană, în special. Dar și buna 
comunicare și conlucrarea celor două instituții importante din Făget: Liceul Teoretic 
,,Traian Vuia,, și Primăria. De asemenea, elevilor făgețeni le-a urat să aibă succese 
și domnul deputat Dorel Covaci. La festivitate au mai fost prezenți conducători ale 
unor instituții importante din Făget dar și reprezentantul Inspectoratului Școlar al 
județului Timiș.

AnuL șCoLAr 2013-2014 LA FăgeT
În acest an școlar merg la cursuri peste 1200 de elevi repartizați în 16 clase 
de liceu, 11 de gimnaziu și nouă la învățământul primar. ei sunt îndrumați 
de un număr de 72 de profesori. Liceul are două filiere: teoretică (profi-
luri uman și real) și tehnologică (profil servicii). și în acest an școlar, lice-
ul făgețean va continua parteneriatele cu Jandarmeria, Poliția, Primăria si 
Consiliul Local Făget, cu universitatea de Vest Timișoara, cu universitatea 
Politehnica Timișoara, cu universitatea de știinte Agricole a Banatului și 
cu Filarmonica ,,Banatul,, din Timișoara. De asemenea, vor fi înnoite par-
teneriatele educaționale cu licee din județ, din țară și din ungaria. 

Început de an școlar  
la Făget
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Hotărâri ale Consiliul 
Local al orașului Făget
În cadrul ședinței Consiliului Local al orașului Făget 
din luna august au fost adoptate mai multe hotârâri 
(HCL) de interes pentru comunitate. Acestea sunt ur-
mătoarele:

 � HCL privind modificarea componenței Consiliului 
de administrație al Spitalului orășenesc Făget. 
Astfel, Consiliului de administrație al Spitalului 
orășenesc Făget are următorii membrii: ec. Fur-
dui Nadia și dr. Doichița Liliana - reprezentante 
ale Direcției de Sănătate Publică a județului 
Timiș; prof. Dobîndă Titus și Avramescu Claudiu- 
reprezentanți ai Consiliului Local Făget; dr. Balaci 
Duma Nicolae- reprezentant Colegiul Medicilor; 
ec. Sârbu Dorica- reprezentant al primarului 
orașului Făget; asistent medical Vitan Marioara 
– reprezentant al Ordinului Asisțentilor Medicali 
din județul Timiș.

 � HCL privind rezilierea contractului de inchiriere 
nr. 9611/03.09 2007 ce are ca obiect aparta-

mentul nr.14 et.III, scara A situat in blocul de 
locuinte de pe C.Lugojului nr.80. Aleșii locali au 
decis ca acest apartament să fie atribuit cu titlul 
de locuință de intervenție, Bisericii Adventiste de 
Ziua A Șaptea, pentru pastorul Balaban Paul.

 � HCL privind vânzarea terenului în suprafață de 
196 mp situat în Făget, str. 1 Decembrie 1918 
nr.16 către dl. Malancea Ion și soției Malancea 
Florina Carmina

 � HCL privind vânzarea terenului în suprafață de 
576 mp situat în Făget, sat Colonia Mică, nr.159 
către d-na Stoian Viorica.

 � HCL privind vânzarea terenului în suprafață de 
580 mp, situat în Făget, sat Colonia Mică, nr.116 
către dl. Tif Ioan Gelu.

 � HCL privind vânzarea terenului în suprafață de 
580 mp, situat în Făget, sat Colonia Mică, nr.153 

către dl. Danciu Groșan Dănuț.
 � HCL prin care s-a aprobat vânzarea terenului în 

suprafață de 739 mp. situat în Făget, sat Colonia 
Mică, nr.94 d-lui Răchițan Octavian Adrian. 

 � HCL privind prelungirea contractelor de închirie-
re pentru apartamentele situate în blocurile de 
locuințe de pe C.Lugojului, nr. 80, Dr. Gladnei nr.1 
și str. Stadionului nr.1

 � HCL prin care a fost adusă o rectificare bugetului 
local al anului 2013

 � HCL în urma căreia au fost scoase din funcțiune 
unele mijloace fixe și s-au casat o serie de bu-
nuri materiale aflate în inventarul Spitalului 
orășenesc Făget 

 � HCL privind aprobarea organigramei și statului de 
funcții al aparatului de specialitate al primarului 
și serviciilor publice 

 � HCL prin care aleșii locali au respins propunerile 
de despăgubire pentru terenurile expropriate 
pentru construcția autostrăzii Lugoj-Deva. De 
asemenea, aceștia l-au împuternicit pe primarul 
orașului Făget să facă toate demersurile necesare 
în vederea stabilirii unor valori de despăgubire 
cât mai apropiate de valoarea reală a imobilelor.

LA SPiTALuL orășeneSC FăgeT
- s-a renovat fațada secției de chirurgie

PArCuL De JoACă De Lân gă gAră 
(PArCuL gării)
- s-a realizat pavaj cu dale pe toate aleile și s-a amenajat spațiul 
verde prin realiza rea de aranjamente florale și plantarea de 
arbuști or namentali

BLoC AnL De Pe CALeA LugoJuLui
- după ce s-a amenajat o parcare cu dale și s-au amplasat două 
pergole a fost demarată construcția unui pod de acces pietonal

În FAțA PriMăriei orAșuLui FăgeT
- s-a îngrădit și amenajat spațiul verde; s-au plantat flori, s-au 
amplasat corpuri de iluminat stradal, s-a pavat zona din fața 
instituției

Lucrări edilitare în Făget
Pe parcursul lunii septembrie, edilii locali au continuat seria de investiții de interes public demarând 

ori finalizând o serie de lu crări edilitare pe raza orașului. 



În perioada 1-21 iulie, 20 de 
elevi din clasa a X-a, profil 
servicii, specializarea „teh-
nician în activităţi economi-
ce”, au efectuat un stagiu de 
practică în Montijo - Portu-
galia, în domeniul “comerț”. 
Beneficiarii acestui proiect 
sunt: Andrasy Bianca, Ia-
nus Mihaela, Panda Daiana, 
Miclăescu Daiana, Costean 
Mădălina, Baba Denisa, Ma-
tei Delia, Barboni Mădalina, 
Martinescu Casiana, Crista 
Patricia, Ghiuța Lorena, Sta-
nomir Laura, Cozan Raveca, 
Ianc Adina, Ladar Otilia, 
Isop Ana-Maria, Faur De-
nisa, Burlacu Ioana, Tuda 
Beniamin și Peicuț Raoul. 
De gestionarea proiectului 
s-a ocupat o echipă formată 
din: prof. Mihaela Popovici, 
prof. Rodica Corui, prof. dr. 
Dumitru Tomoni și conta-
bil Doinița Glava. La buna 
desfășurare a proiectului au 
contribuit și diriginții claselor 
a X-a, domnii profesori Doru 
Marcușan și Ionel Petrea, dar 
și directorul liceului, domnul 
prof. Victor Birău și Primarul 
orașului Făget, domnul prof. 
Marcel Avram.
Pentru a participa eficient 
la mobilitatea în străinătate, 
elevii selectați au parcurs un 
program de pregătire, cea 
mai importantă componen-
tă a acestuia fiind pregătirea 
lingvistică: 30 de ore de lim-
ba engleza, în țară, și 15 ore 
de limba portugheză, în țara 
gazdă. 
Participarea la stagiul portu-
ghez le-a oferit elevilor bene-
ficiari posibilitatea de a face 
practică profesională într-un 
mediu de lucru real, în firme 
europene, în supermarket-uri 
ale unor mari lanțuri comer-
ciale: E.Leclerc și Intermar-
che, dar și de a cunoaște, ne-
mijlocit, o ţară europeană cu 
vechi tradiţii istorice și cultu-
rale. Competenţele profesio-
nale dobândite sau dezvoltate 
în perioada stagiului au fost 
înscrise în certificatul „Eu-
ropass Mobility”, iar com-
petenţele lingvistice (limbile 
engleză și portugheză), în 
certificate lingvistice. Elevii, 

fiind minori, au fost însoțiți 
de două cadre didactice: prof. 
Mihaela-Erika Popovici, res-
ponsabilul de proiect și prof. 
dr. Dumitru Tomoni.
Programul sectorial Leonar-
do da Vinci este deosebit față 
de celelalte programe euro-
pene, pentru ca, pe langă alte 
aspecte practice, finanțează 
și un program de pregătire 
culturală, concretizat în vi-
zite la importante obiective 
culturale și turistice, precum 
și la evenimente cultura-
le care prezintă tradiții ale 
țării care găzduiește stagiul. 
Și participanții la proiectul 
Formare de calitate pentru 
un viitor mai bun au bene-
ficiat de această posibilitate, 
vizitând Fatima, Obidus (un 
sat medieval foarte bine con-
servat), Lisabona (Manasti-
rea Ieronimilor, Oceanariul, 
Monumentul Descoperito-
rilor, Turnul Belem), Sintra 
(Quinta da Regaleira, Palacio 
Nacional da Pena), dar și 
frumusețile naturale ale Por-
tugaliei: cel mai vestic punct 
al Europei – Cabo da Roca –, 
Boca do Inferno, la Cascais, 
și 27 de delfini în mediul lor, 
în estuarul fluviului Sado, la 

Setubal. Cei 20 de elevi au 
avut șansa de a participa și la 
festivitățile prilejuite de Zile-
le orasului Montijo, bucurân-
du-se de târguri cu produse 
tradiționale, muzică populară 
portugheză și de spectaco-
lul oferit de tauri pe străzi 
amenajate special. Proiectul 
Leonardo da Vinci nr. LLP-
LdV/IVT/2012/RO/053: 
Formare de calitate pentru 
un viitor mai bun, la care a 
particpat liceul făgeţean, este 
parte a programului de în-
văţare pe tot parcursul vieţii 
și este finanţat cu suma de 
59036 euro de către Comisia 
Europeană, prin Agenţia Na-
ţională de Programe Comu-
nitare în Domeniul Educaţiei 
și Formării Profesionale.

Prof. Mihaela-erika  
Popovici
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Vatra de 

olari - 
ediția 2013

A devenit tradiție ca, în 
luna august, în localitatea 
Jupânești de lângă Făget 
să aibă loc sărbătoarea 
meș teșugului olăritului in-
ti tulată „Vatra de Olari”. 
În acest an, evenimentul 
a avut loc în data de 25 
august, în Poiana Olarilor, 
într-un cadru natural deo-
sebit. Atmosfera de sărbă-
toare a fost întregită de un 
spectacol folcloric susținut 
de orchestra Ansamblului 
Folcloric ”Făgeţeana” al 
Casei de Cultură Făget și 
dansatorii Căminului cul-
tural Traian Vuia. Târgul 
de Olari de la Jupânești se 
organizează de peste trei 
decenii, anul acesta fiind 
a XXXIV-a ediție. Satul 
a fost recunoscut în tre-
cut ca principală vatră a 
olarilor bănăţeni. Aproape 
fiecare gospodărie avea un 
cuptor și o roată de olărit. 
Astăzi au mai rămas doar 
trei meșteri. Doar doi din-
tre aceștia, Trandafir Velcu 
și Marin Barbos, au expus 
oale de toate dimensiunile, 
blide, tăniere, vase de flori 
si alte obiecte decorative, 
în singura localitate din 
Timiș unde se mai prac-
tică olăritul. Manifestarea 
a fost organizată de Pri-
măria și Consiliul Local 
Făget, Casa de Cultură 
Faget, fiind cofinanțată 
de Consiliul JudeteanTi-
miș, prin Agenda culturală 
2013. 

Am fost, din nou, în Europa



| nr. 41|4

Curierul de Făget

Căsătorii
Marcus Marius eugen cu  Puscari Florina Claudia

Gavril Bogdan cu Pădurean Larisa Florentina
Franțescu Călin Lucian cu Lazăr Andreea Delia

Jivulescu Cristinel cu Masnita Miriam
Tudorescu Adrian Dorel cu Olariu Nicoleta Andreea

Jinariu Dumitru cu Mareș Ancuța Elena
Doszlop Aurel Mihai cu Petreuș Mădălina Ioana
Balemba Cătălin cu Catalincescu Laura Nicoleta

Le urăm  “Casă de Piatră”!

Urez tuturor făgețenilor care poartă numele Dumitru un sincer “La mulți ani!” 
Primar  Prof. Marcel Avram

Naşteri 
Tanase Daria Maria

Stark Eduard- Patrik
Farchizon Maria Andreia

Să crească mari şi 
sănătoși! Felicitări 

părinţilor!

Decese
Furdui Cornel

Ianculescu Iosif
Triponescu Ana Viorica

Brîndușoni  Ionel  Dumitru
Pfeifer Carolina

Dumnezeu să-i  
odihnească în pace!

Arsenal Flacăra Făget 
- locul 9, după 10 etape

Evoluții oscilante ale formației făgețene 
condusă de pe bancă (și teren!) de Adrian 
Brazovan în primele 10 etape din tur. Eta-
pa a III-a echipa avea meci programat cu 
Banatul Nerău dar cum această formație 
s-a retras din campionat meciul nu s-a 
disputat. În etapa a IV-a, făgețenii au jucat 
în deplasare la Dudeștii Vechi, în compa-
nia ”bulgarilor„ de la Pobeda. Alexandru 
Neagu, din penalty, a stabilit scorul final: 
Pobeda Dudeștii Vechi – Arsenal Flacăra 
Făget 0-1, consemnând astfel o importan-
tă victorie a făgețenilor. Etapa următoare 
a programat la Făget meciul cu Chișoda. Jocul a fost disputat, la pauză scorul fiind egal (1-1). Partida a fost câștigată de Arsenal 
cu scorul de 4-2 (au marcat Jivan- de două ori, Bârză și Mihali). O nouă victorie în deplasare s-a consemnat în etapa a VI-a, la 
Timișoara. A fost FC Auto Timișoara – Arsenal Făget 0-1 (a marcat Jivan). Etapa următoare, jucând în fața propriilor suporteri 
făgețenii au reușit doar un egal (1-1) cu Unirea Giroc (a marcat Ţofei, din lovitură de pedeapsă). A urmat o etapă intermedi-
ară cu o deplasare cu ”ghinion„ la Dumbrăvița. 
Făgețenii au început bine meciul dar, încet, încet, 
”alb- verzii„ antrenați de Florin Macavei au pus 
stăpânire pe joc și au învins detașat cu 9-2. Pentru 
Arsenal au marcat, în repriza a doua, Moroaică și 
Căliman. Din minutul 30, făgețenii au jucat în 10 
oameni, Stănilă fiind eliminat pentru un fault din 
postură de ultim apărător. Etapa a IX-a a conse-
mat victoria ”acasă” cu scorul de 2-0 în compania 
tinerilor jucători de la ”Marcel Băban„ Jimbolia 
(au marcat Țofei și Jivan). A urmat deplasarea 
la Gătaia pentru meciul cu liderul seriei: Progre-
sul Gătaia. Având nu mai puțin de cinci jucători 
absenți, făgețenii au pierdut cu la scor: Progresul 
Gătaia- Arsenal Flacăra Făget 6-0 (3-0, la pa-
uză). Așadar, după etapa a X-a, Arsenal Flacăra 
Făget ocupă locul 9. 

Loc Echipa Meciuri 
jucate Victorii Egaluri Înfrângeri Golaveraj Puncte

1 Progresul Gătaia 10 10 0 0 34:3 30
2 ASU Politehnica Timișoara 9 8 1 0 36:6 25
3 CS Ghiroda 9 8 0 1 31:10 24
4 CS Dumbrăvița 10 7 1 2 26:7 22
5 Pobeda Dudeștii Vechi 9 4 2 3 15:12 14
6 Progresul Racovita 9 4 2 3 15:14 14
7 Unirea Sânnicolau Mare 9 4 1 4 16:15 13
8 FC Chișoda 9 4 1 4 24:30 13
9 Arsenal Flacăra Făget 9 4 1 4 14:30 13
10 CFR Timișoara 10 3 2 5 24:25 11
11 Timișul Șag 9 3 2 4 16:19 11
12 FC Auto Timișoara 10 3 2 5 9:19 11
13 Cocoșul Orțișoara 10 3 1 6 14:18 10
14 CS Giroc 10 2 1 7 11:24 7
15 AS Peciu Nou 9 1 2 6 13:20 5
16 Real Dragșina 9 1 1 7 10:30 4
17 FC Băban Marcel Jimbolia 10 1 0 9 5:31 3


