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De Ziua Femeii, Primăria şi Consiliul Local al orașului Făget doresc tuturor
doamnelor şi domnişoarelor, celor care întruchipează în modul cel mai gingaș
veșnicia primăverii, să aibă parte numai de bucurii alături de cei dragi !
La Mulţi Ani!

Agenda cultural-sportivă
şi de tineret 2013 a
Consiliului Local Făget

Și în acest an, agenda
cultural sportivă a CL
Făget este una bogată,
plină de evenimente
deosebite. Acțiunile
sunt organizate și
sprijinite financiar de
către Consiliul Local Făget și Consiliul
Județean Timiș. La o
parte dintre acestea,
Casa de cultură, Liceul Teoretic „Traian
Vuia” Făget și Biblioteca oraşului se vor

implica în organizare
și finanțare.
Martie
 Amenajarea expoziției
de bază a Muzeului de
Istorie și Etnografie din
Faget (la Muzeul Făget)
 La mulţi ani, Mamă,
Soră, Soţie, Prietenă (la
Casa de Cultură Făget)
Aprilie
 Editarea unei culegeri de
creații literare ale elevi

lor de la Liceul teoretic
„Traian Vuia” Făget (la
Casa de Cultură)
 Cupa Prieteniei ”Trai
an Vuia” ediția a VII-a
– handbal fete gimna
ziu (la Sala de sport a
orașului Făget)
Referent cultural,
prof. Mihaela-Erika
Popovici
Continuare În
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Plata taxelor și impozitelor locale

Făgețenii care vor plăti integral impozitele şi taxele locale, cu valoare mai mare de 50
de lei, până la data de 31 martie 2013, vor beneficia de o reducere de 10% din valoa
rea acestora. Impozitele și taxele cu valoare mai mare de 50 de lei pot fi achitate în
două tranșe: jumătate până la data de 31.03.2013, cealaltă jumătate până în data de
30.09.2013. Taxele și impozitele în valoare mai mică de 50 de lei trebuiesc achitate
integral până pe data de 31.03.2013. După această dată, se vor percepe penalizări
pentru fiecare zi de întârziere atât pentru taxele și impozitele cu valori mai mici de
50 de lei cât și pentru cota de jumătate din taxele și impozitele cu valori mai mari
de 50 de lei.

Editorial

Marcel AVRAM

Martie, luna doamnelor și
domnișoarelor

Luna martie este luna în care celebrăm primăvara, frumosul și, nu în ultimul rând, le
sărbătorim pe doamnele care ne stau alături.
Fie că este vorba de mamă, soră, soție ori prietenă, e de datoria noastră să facem un gest
cât de mic să le arătăm aprecierea pentru tot
ceea ce fac pentru noi. Să le dovedim femeilor din viaţa noastră cât de mult înseamnă
şi cât sunt de importante pentru noi pentru
ca ele să ştie că, au acolo, în inimile şi în sufletele noastre, un colţişor numai al lor. Un
colţişor în care nu mai există orgolii şi mândrii trecătoare, în care suntem cu toţii tineri
şi frumoşi, buni şi înţelegători. Urez, tuturor
doamnelor şi domnişoarelor din orașul Făget
să aibă parte de sănătate şi fericire alături de
cei dragi.
La Mulţi Ani!

Editorial
Dragi locuitori,

Vasile Sita

Primăria Făget mulțumește tuturor celor care pe timpul iernii, s-au mobilizat
exemplar și au îndepărtat zăpada din fața
locuințelor, de pe trotuare și de pe căile de
acces spre gospodării. Odată cu sosirea primăverii, există, pe fondul unor zile ploioase,
riscul inundațiilor în gospodării. De aceea,
locuitorii din comună sunt rugați să curețe
șanțurile și podețele, rigolele din fața caselor. Luna martie este luna în care celebrăm
primăvara, frumosul și, nu în ultimul rând,
le sărbătorim pe doamnele și domnișoarele
care ne stau alături. Pe această cale urez tuturor doamnelor și domnișoarelor din Făget
cele mai frumoase gânduri și urări de bine.

Curierul de Făget
”Timp de două zile, Făgetul va fi capitala
apiculturii bănățene și nu numai”
Este de părere dl. Biagio Pitaressi, patronul SC Teclem Prod SRL

În zilele de 16 și 17 martie,
în parcul Centrul din Făget va avea loc cea de-a X-a
ediție a Târgului apicol Făget, eveniment organizat de
către SC Teclem Prod SRL
Făget în colaborare cu Primăria Făget. Va fi o ediție
specială la care vor fi prezente majoritatea firmelor
de profil din țară, dar și din
Ungaria și Serbia. Despre
acest târg, despre lumea apiculturii am purtat o discuție
cu dl. Biagio Pitaressi cel
care conduce SC Teclem
Prod SRL.

D-le Pitaressi, de ce ați
ales să investiți la Făget?

Au fost mai multe moti
ve dar m-aș referi în mod
special la două. Zona Țării
Făgetului are tradiție în
apicultură iar una din
materia primă necesară
activității noastre, lemnul,
se găsește din belșug în
pădurile în acest areal.
Am început activitatea
acum 14 ani cu un număr
de opt angajați. Pot să
spun că prin perseverență,
multă muncă, coordonarea
relațiilor dintre activitățile
de aprovizionare, atrage
rea resurselor, desfacerea
și comercializarea produ
selor noastre în condiții
optime firma s-a dezvoltat
și a căpătat un renume pe
piața apicolă românească
și europeană. În prezent
avem un număr de 170 de
angajați, majoritatea din
Făget și localitățile înve
cinate. Producem o gamă
lagă de materiale apicole,
de la stupi staționari ori
pentru transport la o gamă
largă de accesorii pentru
apicultură.
Beneficiarii
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produselor noastre sunt
apicultori români, firme
românești de profil. De
asemenea, exportăm în
Italia și Franța.

De 10 ani organizați târg
apicol. Care a fost ideea de la care ați plecat în
acest demers?

Când am decis să orga
nizăm un astfel de târg
ne-am gândit să aducem
laolaltă producătorii, be
neficiarii dar și pasionații
de apicultură. În linii
mari, târgul se adresea
ză pentru cei din branșă
dar avem și mulți vizita
tori care cumpără miere
și alte produse de stupărit.
La prima ediție am avut
circa 2000 de vizitatori
și expozanți din țară și o
serie de țări europene. La
un asemenea eveniment
se încheie afaceri, se fac
schimburi de experiență,

apar din discuții o serie de
oportunități de dezvolta
re. Lumea apiculturorilor
este una specială. Ținem
legătura pe diverse fo
rum-uri, ne întâlnim și la
alte evenimente și târguri.
Nu mai puțin important
e faptul că după prima zi
de târg ne întâlnim cu toții
într-un cadru mai destins,
unde schimbăm impresii
și ne deconectăm alături
de familii și de cei dragi.
În timp, târgul de la Făget
a devenit un eveniment
de anvergură, marcat pe
agenda expozițională api
colă românească dar și pe
cea din Ungaria ori Ser
bia. Se știe că, an de an, în
cea de-a treia sâmbătă din
martie apicultorii se reu
nesc la Făget.

De ce este cel din acest
an mai special ca celelalte
ediții?

În primul rând, față de
edițiile anterioare se va
organiza în Centrul civic.
De asemenea, pe scenă va
avea loc și un spectacol
folcloric în care va evolua
ansamblul ”Făgețeana”. În

plus, vor fi multe surprize,
tombole etc. În prima zi
programul va fi între ore
le 9-17, în cea de-a doua
între 9- 15, intrarea pentru
vizitatori fiind liberă. Din
contactele și confirmările
care le avem cu expozanții
ne așteptăm la un număr
ridicat de participanți:
circa 3.000 de apicultori
și alți 4.000 de vizitatori.
Practic, pentru două zile,
Făgetul va fi capitala api
culturii naționale și nu
numai. Pe această cale,
îi invit cu mare drag pe
făgețeni să vină la târg.

Cum
colaborați
cu
administrația locală?

Primăria Făget ne sprijină
la organizare prin asigu
rarea locației dar și a di
feritelor măsuri specifice
legate de desfășurarea unui
eveniment cu mare aflux de
vizitatori. Aș vrea pe această
cale să-i mulțumesc în mod
special primarului Marcel
Avram pentru că a fost des
chis tot timpul la solicitările
noastre, ne-a sprijinit con
stant în demersurile orga
nizatorice.

Curierul de Făget
Agenda cultural-sportivă şi de tineret
2013 a Consiliului Local Făget
Urmare din
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Mai
 Târgul național al firme
lor de exercițiu ( la Casa
de Cultură și Liceul Teo
retic „Traian Vuia”)
 Campionatul Județean de
Handbal feminin – etapa
a II-a (la Sala de sport)
 Cupa „Olimpia” – cam
pionat de fotbal băieți li
ceu – ediția I (la Sala de
sport)
 Simpozionul euroregio
nal „Literatura dialecta
lă în context actual” (la
Casa de Cultură și Lice
ul Teoretic „Traian Vuia”
Făget)
 Zilele Liceului Teoretic
„Traian Vuia” Făget -ziua
porţilor deschise; activităţi
educative și culturale, cu
participarea liceelor parte
nere din ţară şi din Unga
ria, Slovacia și Italia (la Li
ceul Teoretic „Traian Vuia”
și Casa de Cultură)
 Expoziție de carte religi
oasă. Concert de cântece
de Înviere (la Biblioteca
orașului)
 Festivalul concurs pentru
interpreţii de muzică po
pulară „La curţile dorului”
(la Casa de Cultură)
 Dezbatere „Literatura pen
tru copii în bibliotecile pu
blice” (la Biblioteca oraşului)

 ”Cupa Prieteniei Traian
Vuia” ediția I – handbal
băieți liceu (la Sala de sport)

Iunie
 1 Iunie – Ziua Copilului:
jocuri şi concursuri spor
tive ( la Stadionul ”Flacă
ra” şi la Baza de agrement
„Romștrand”;
 premierea elevilor olim
pici de la Liceul Teoretic
„Traian Vuia” Făget (la
Casa de Cultură și Liceul
Teoretic „Traian Vuia”)
 Concurs de creație pe calcu
lator – desene, creație literară
(la Biblioteca oraşului)
 Editarea portofoliilor de
folclor ale elevilor de la
Liceul Teoretic „Traian
Vuia” Făget (la Casa de
Cultură și Liceul Teoretic
„Traian Vuia”)
 Curs de navigare pe in
ternet în trim. II (la Bibli
oteca oraşului)
August
 Ruga făgeţeană – Hramul
Bisericii Ortodoxe Făget;
Comemorarea locuito

Sărbătorile
primăverii
8 martie- Ziua femeii și Ziua mamei
Orice femeie așteaptă cu nerăbdare ziua femeii, zi în
care își dorește să fie răsfățată atât de iubit, soț, cât
si de copii, rude și chiar colegi. În această zi trebuie
să fim alături de prietenele, soţiile sau mamele noastre. Ele merită tot respectul nostru, al bărbaţilor. Toţi
bărbaţii şi copiii se pregătesc cu cadouri de 8 martie:

rilor fostei localități Bu
nea Mică, cu participarea
urmașilor acestora din
Seczsard (Ungaria); Inau
gurarea expoziției de bază
a Muzeului de Istorie,
Etnografie și Folclor (la
Casa de Cultură și Biseri
ca ortodoxă Bunea Mică)
 Dezvelirea bustului omului
de cultura G. Gârda si edi
tarea volumului „G. Gârda
în slujba României Mari
 Vatră de Olari” – ed. a
XXXIV-a Vatră de Olari
(la Jupâneşti)
 Șezătoare literară „Scri
itori făgețeni” (la Biblio
teca oraşului, pe parcursul
trimestrului III)
Octombrie
 „Anotimpul înţelepciunii”
Ziua vârstei a III-a – ediţia
a V-a (la Casa de Cultură)
 Poveștile bunicilor – ex
po
ziție, seri literare (pe
parcursul trimestrului IV,
la Biblioteca oraşului)

Noiembrie
 Cupa Prieteniei ”Traian
Vuia” ediția a VII-a –
handbal fete liceu (la Sala
de sport)
 Campionat județean de
handbal feminin– etapa a
III-a (la Sala de sport)
Decembrie
 1 Decembrie – Ziua naţio
nală a tuturor românilor (la
Casa de Cultură)
 Lansare de carte – scriitori
bănățeni (la Biblioteca ora
şului)
 Festivalul Naţional de co
linde şi obiceiuri de Cră
ciun „Colindăm Domnului
Bunu” – ediţia a XII-a (la
Casa de Cultură)
 Editarea și lansarea revis
tei „Restituiri bănățene”
a Societății de Științe Is
torice din România ( pe
parcursul trimestrului IV,
la Casa de Cultură)
 Serbarea pomului de Cră
ciun (la Casa de Cultură)
 Comemorarea a 24 ani de
la Revoluţia din Decem
brie 1989. Evocare aeroului
martir Sorin Leia (la Casa
de Cultură)

fie cu o felicitare, fie cu un buchet de flori sau cu un
cadou preţios. Nu numai bărbaţii se pregătesc pentru
această zi ci şi femeile. Ele vor fi în centrul atenţiei, şi
prin urmare trebuie să arate bine, să strălucească ca o
floare de primăvară!
Babele- 1-9 martie
Între 1 și 9 martie, Baba Dochia, cea care aduce iarna,
începe să-și dea jos cele 9 cojoace, câte unul în fiecare
zi. Babele reprezintă o tradiție pur românească. Din
1 și până pe 9 martie, fiecare își alege o zi, sau mai
bine zis o babă. Așa cum va fi vremea în ziua aleasă

așa va fi și anul pentru acesta. Dacă vremea este frumoasă și soarele strălucește, omul este voios și bun la
suflet sau îi va merge bine tot anul. Dacă ziua aleasă
este una întunecată, atunci acela nu este un om bun
la suflet și va avea un an mai dificil. Tot în tradiția românească se spune că daca ninge sau plouă în ziua
aleasă ca babă este semn de bogăție.

Nr. 36 | 3

Curierul de Făget
Cronica fotbalistică

Arsenal Flacăra Făget

Antrenorul Adrian Brazovan a ”împrospătat”
lotul cu mai mulți jucători făgețeni de sub 18
ani. Aceștia sunt: Darius Ursulescu, Alexan
dru Stoica, Ionuț Pamfiloiu, Silviu Tuchiluş,
Sebastian Nechita, Silviu Mansur (portar),
Ștefan Gheju și Cristian Gheban. Ăn cadrul
pregătirilor pentru partea a doua a campiona
tului, făgețenii au susținut o serie de amica
ble, în care antenorul Brazovan a folosit toți
jucătorii avuți la dispoziție. Rezultate: 2-2 cu
Belinț (la Făget), 0-6 cu Belinț (la Belinț), 1-3
cu LPS Banatul A, 3-0 cu LPS Banatul B, 0-4
cu Racovița și 0-2 cu selecționata LPS Bana
tul. Returul are programat primul meci în de
plasare la Dragșina, sâmbătă 2 martie. Obiec
tivul echipei este clasarea în prima jumătate a
clasamentului la sfârșitul campionatului.

Depunerea
dosarelor la
APIA

Anul acesta, elaborarea docu
mentaţiei pentru subvenţiile
de la Uniunea Europeană va
începe în luna martie. Toţi
producătorii, persoane fizice
sau juridice vor avea nevoie
de adeverinţe pentru dove
direa suprafeţelor. Locuitorii
sunt rugați să vină la Pri
măria Făget, la Biroul Agri
col, să îşi depună tabelele
cu proprietarii sau arendaşii,
precum şi suprafeţele de pă
mânt pe care le lucrează. Eli
berarea adeverinţei nu se va
face decât dacă sunt reînnoite
aceste tabele. APIA, în cola

Pentru ce se pot
depune cereri?
Măsurile de sprijin pe supra
faţă sunt:
- Schema de plată unică pe
suprafaţă (SAPS);
- Plăţi naţionale directe com
plementare (PNDC): culturi
în teren arabil; in pentru fi
bră; cânepă pentru fibră; tu
tun; hamei; sfeclă de zahăr.
- Schema de plată separată
pentru zahăr;

În ultima perioada a crescut la nivel
național numărul incendiilor în gospodăriile
populației. Una din cele mai frecvente cauze
de izbucnire a incendiilor a fost focul des
chis, în special la anexele gospodărești. Penru
a evita distrugerile cauzate de focul scăpat
de sub control trebuie evitate următoarele
4
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Creştinii romano-catolici
ţin Postul Paştelui tot 40
de zile înainte de Învierea
Domnului, la fel ca şi cei
ortodocşi, doar că peri
oadele diferă. În acest an,
Postul Paştelui la romanocatolici a început în 20
februarie, Paștele urmând
a fi sărbătorit în data de
31 martie. Ortodocșii vor
intra în Postul Paștelui pe
data de 19 martie, Paștele
fiind pe data de 5 mai.

borare cu Biroul agricol din
cadrul Primăriei, va desfășura
o campanie de informare
privind primirea cererilor de
sprijin pe suprafață în care se
va pune accent pe informarea
eficientă a fermierilor cu pri
vire la aplicaţia de identifica
re online a parcelelor agricole
– IPA Online.

Măsuri de prevenire
a incendiilor în
gospodării

Postul Paştelui
la creștinii
romanocatolici și
ortodocși

Căsătorii

Obeada Emanuel Victor
cu Icobescu Anamaria

Le urăm
“Casă de Piatră”!

- Plăţi compensatorii pentru
măsurile de dezvoltare rura
lă: Măsura 211; Măsura 212;
Măsura 214

Campania de primire
a cererilor de sprijin pe
suprafaţă se va derula
în perioada 1 martie –
15 mai 2013, respectiv
10 iunie, cu penalizări
de 1% pentru fiecare zi
de întârziere.

activități:
 distrugerea prin foc a resturilor menajere,
furajere sau a vegetației uscate din grădini
și curți
 aprinderea deșeurilor pe timp de vânt
 utilizarea în locuințe sau anexe
gospodărești a lumânărilor, făcliilor, lăm
pilor de iluminat sau de gătit cu petrol
fără a se lua măsuri de prevenire
 depozitarea cenușei cu jeratic nestins în
apropierea magaziilor, șurelor, furajelor
 folosirea de afumători improvizate în ma
gazii sau poduri

Naşteri
Stoian David Dumitru
Tudorescu Elisei Samuel
Gheorghe Ligia
Tanasă Vlad
Cauni David Nicolae
Girna Vlăduț
Seban Abel Samuel
Cîrpaci Dorin
Să crească mari şi
sănătoși! Felicitări
părinţilor!

Decese
Stuleanec Ana
Benko Ștefan
Inisconi Ionel
Văcariu Maria
Mengele Eva Iuliana
Damșa Corneliu
Gheorghe Ioan

Dumnezeu să-i
odihnească în pace!

