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Primele două etape ale acestui campionat au fost de bun augur 
pentru echipa orașului nostru, „Național Sebiș” reușind două victo-
rii, obținând astfel toate cele 6 puncte puse in joc.

Putem spune așadar că echipa noastră a început cu dreptul, sur-
prinzând plăcut pe toată lumea prin modul în care a abordat ambele 
partide, arătându-ne evoluții spectaculoase și reușind să fructi� ce 
la maxim ocaziile avute. Echipa „alb albastră” a abordat pragmatic 
cele două meciuri, pregătindu-și strategia în funcție de adversar.

Chiar dacă prima etapă a campionatului a însemnat pentru 
”Național Sebiș„ o deplasare di� cilă, jucătorii noștri au intrat cu 
ambiție pe teren la Ripensia Timișoara, s-au mobilizat exemplar 
și în ciuda presiunii făcute de galeria echipei gazdă, ai noștri au 
marcat 3 goluri de generic în poarta adversarilor, aducând bucu-
rie suporterilor noștri prezenți la meci, dintre care nu puteau lipsi 
primarul Feieș Gheorghe și viceprimarul Radu Demetrescu, ambii 
deplasându-se pentru a susține echipa orașului.

„Național Sebiș”- 6 puncte din primele două etape!
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Tîrnosirea Bisericii Ortodoxe din cartierul Satu Nou, 
un eveniment de seamă al orașului!  

Sfi nțirea Bisericii Ortodoxe din Prăjești, 
moment de bucurie în rândul credincioșilor

Unul din cele mai importante evenimente re-
ligioase desfășurate în luna august în Sebiș a 
fost cel de Târnosire a bisericii ortodoxe din 
cartierul  Satu Nou. Evenimentul a fost unul 
de mare anvergură, preotul paroh Rus Mercea 
Cătălin reușind să-i aibe invitați pentru slujba 
de târnosire pe cei mai mari ierarhi ai Biseri-
cii Ortodoxe din această zonă a țării, repectiv 
Înaltpreas� nţitul Părinte Ioan, Mitropolitul 
Banatului și Înalpreas� nțitul Timotei Seviciu, 
Arhiepiscopul Aradului.

Astfel, Sebișul se poate mândri ca � ind singurul 
oraș din județul Arad în care în acest an, la o târno-
sire de biserică, au poposit cei doi mari ierarhi ai 
Bisericii Ortodoxe Române. Târnosirea bisericii 
ne-a arătat o comunitate unită pe Satu Nou, care 
alături de părintele paroh s-a mobilizat exemplar, 
ridicându-se la înălțime importanței acestui mo-
ment, nu doar pentru Biserica Ortodoxă ci pentru 
tot orașul Sebiș, la eveniment alături de primarul 
Feieș Gheorghe participând atât deputatul Euse-
biu Pistru cât și președintele Consiliului Județean 
Arad, domnul Iustin Cionca. >>> pag.2

Un alt eveniment religios important desfășurat re-
cent în Sebiș a fost cel de s� nțire a bisericii ortodoxe 
din Prăjești, când orașul Sebiș a primit încă odată 
vizita Înalpreas� nțitului Timotei Seviciu, Arhi-
episcopul Aradului. Acesta a revenit în orașul 
nostru anume pentru a o� cia și s� nțirea biserici 
ortodoxe din Prăjești, � ind primit după toate cano-
anele și rânduielile bisericești, preotul paroh Hell-
er Cătălin îngrijindu-se ca împreună cu enoriașii 
bisericii să primească pe Înaltpreas� nțitul cu toate 
onorurile cuvenite, primarul Feieș Gheorghe � ind 
și de această dată alături de comunitatea creștin 
ortodoxă din Prăjești, la eveniment participând in-
clusiv deputatul Eusebiu Pistru. Întreaga atmosferă 
a fost una a bucuriei, căci s� nțirea bisericii constituie 
pentru orice enoriaș și orice bun creștin un moment 
de împlinire su� etească.
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În Duminica a noua după Rusalii, 21 august 
2016, Înaltpreas� nţitul Părinte Ioan, Mitropol-
itul Banatului, împreună cu Înaltpreas� nţitul 
Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, au 
o� ciat slujba de târnosire a noii biserici cu 
hramul ,,Sfânta Treime”, din Parohia Sebiş II, 
Protopopiatul Sebiş. Slujba a fost urmată de 
săvârşirea S� ntei Liturghii, în sobor de preoţi şi 
diaconi. Evenimentul a adunat atât credincioşi 
din Sebiş, cât şi din localităţile învecinate, dar 
şi distinşi reprezentanţi ai autorităţilor cen-
trale și locale.

În sunetul clopotelor, cei doi Ierarhi au fost 
întâmpinaţi cu mare bucurie, în faţa s� ntei 
biserici, de un frumos sobor de preoţi şi dia-
coni în frunte cu părintele Alexandru Botea, 
protopopul Sebişului, bărbaţi cu prapuri şi 
mulţime de credincioşi. A urmat apoi slu-
jba de târnosire a bisericii. În piciorul S� ntei 
Mese a Altarului au fost așezate părticele din 
moaştele martirilor. Sfânta Masă s-a spălat cu 
apă curată, apoi cu apă de tranda� ri pentru a 
�  „curată şi înmiresmată”. A urmat ungerea cu 
Sfântul şi Marele Mir, aşezarea Evangheliştilor 
în cele patru colţuri şi îmbrăcarea cu giulgiu 
care este „întruchiparea giulgiului în care a 
fost învelit trupul cel mort al Mântuitorului 
Iisus Hristos după coborârea de pe cruce”. 
S-a pecetluit apoi cu ceară roşie „aşa cum a 
fost pecetluit mormântul cel de viaţă făcător 
al Domnului Hristos Iisus”. După întocmirea 
S� ntei Mese, s-a continuat cu s� nţirea biseri-
cii pe dinăuntru, a catapetesmei și a picturii. A 
urmat, apoi, săvârșirea S� nte Liturghii în bi-
serica nou s� nţită.

În cadrul Dumnezeieștii Liturghii, după 
citirea pericopei evanghelice de la Sfântul 
Evanghelist Matei, Înaltpreas� nţitul Părinte 
Mitropolit Ioan a rostit o frumoasă predică, 
făcând o detaliată exegeză biblică a versetelor 
din Evanghelia citită în această duminică, de-
spre Umblarea Mântuitorului pe mare şi po-
tolirea furtunii.

În cadrul slujbei, Preacucernicul Părinte pen-
sionar Mihail Popa, cel care a construit această 
frumoasă biserică, a fost distins cu rangul de 
iconom stavrofor, pentru buna lucrare pastoral-
misionară desfăşurată în parohie, cât şi pen-
tru strădaniile depuse în vederea � nalizării şi 
înfrumuseţării noului locaş de cult.

Înaltpreas� nţitul Părinte Timotei a mulţumit 
Înaltprea� nţitului Părinte Mitropolit Ioan pen-
tru bunăvoinţa de a participa la această slujbă 
de târnosire a bisericii din Sebiş, şi a amin-
tit că Înaltpreas� nţia Sa a avut o contribuţie 
deosebită la arhitectura acestei biserici, încă 
de pe vremea când era stareţ la Mănăstirea 
Lainici, apoi a felicitat pe toţi aceia care au 
contribuit la zidirea acestei frumoase biserici, 
în frunte cu fostul lor preot paroh Mihail Popa.

La � nalul S� ntei Liturghii, părintele paroh 
Cătălin Rus-Mercea a mulţumit Bunului Dum-
nezeu şi Înaltpreas� nţiţilor Părinţi pentru 
aleasa purtare de grijă, dar și pentru prezenţa 
în mijlocul bunilor credincioși din Sebiş, pre-
cum şi tuturor o� cialităţilor şi credincioşilor 
prezenţi.

După săvârşirea s� ntelor slujbe, pe parcursul 
întregii zile, toţi credincioşii au avut posibili-
tatea să intre în Sfântul Altar, să se închine şi 
să sărute Sfânta Evanghelie, Sfânta Cruce şi 
Sfânta Masă.

Sursa: www.episcopiaaradului.ro

Tîrnosirea Bisericii Ortodoxe din cartierul Satu Nou, 
un eveniment de seamă al orașului!  

Vă lăsăm în compan-
ia câtorva imagini surprinse la acest 
eveniment de mare însemnătate 
religioasă a Bisericii Ortodoxe, 
sperând că vom aduce bucurie 
în inimile tuturor credincioșilor 
prezenți cu acest prilej, moment de 
neuitat, pentru orașul Sebiș.

>>> pag. 1
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Scurt istoric al noii biserici
Noua biserică din Sebiş a fost zidită între anii 

1994-2007, prin purtarea de grijă a părintelui 
Mihail Popa, fost preot paroh până în anul 2014 
şi a noului preot paroh Cătălin Rus-Mercea, cu 
ajutorul membrilor Consiliului şi Comitetului 
parohial, dar mai ales prin dărnicia şi jertfelni-
cia bunilor credincioşi.
Biserica a fost construită în formă de cruce pe 

fundație de beton armat, din cărămidă și având 
acoperișul din tablă. Planul construcției a fost 
întocmit de către arhitecții Lucian Gheorghiu și 
Ana-Maria Levința, iar lucrările propriu zise au 
fost executate de către o echipă de meșteri con-
dusă de Rus Vasile. Iconostasul a fost realizat 
de către sculptorul Mircea Vasile iar pictura de 
către pictorul Constantin Popescu din Rădăuți.
Terenul pe care a fost construită biserica a 

fost donat de către familia Gligor Nicolae și 
Lucreția, iar cheltuielile pentru construcție, pic-
tură, confecționarea catapetesmei, stranelor, clo-
potelor, policandrelor, praporilor, veșmintelor, 
odoarelor cât și a tuturor celor necesare cultu-
lui au fost făcute din donațiile credincioșilor 
îndemnați de preotul paroh, sprijinit de membrii 
consiliului parohial și din subvențiile din partea 
Secretariatului de Stat pentru Culte, a Consiliu-
lui Județean Arad, a Primăriei Orașului Sebiș și 
din a altor instituții sau agenți economici, cât și 
din a unor binefăcători creștini de pretutindeni.
În anul 2015 sub îndrumarea actualului preot 

paroh Rus-Mercea Cătălin și a consiliului pa-
rohial și cu sprijinul credincioșilor s-au efectu-
at reparații exterioare si de înlocuire a pardose-
lii din fața bisericii.

Tîrnosirea Bisericii Ortodoxe din cartierul Satu Nou, 
un eveniment de seamă al orașului!  
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A doua etapă a fost 
una pe teren propriu, la Sebiș, unde 
echipa noastră a primit vizita celor 
de la Școlar Reșița. Formația noas-
tră a început în formula: Fișteag – 
Rosenblum, Stupu, Cârstoiu, Simi-
nic – Avramescu, Suciu – Susan, 
Mihuța, Iuga – Săulescu, formulă 
câștigătoare, partida încheindu-se cu 
scorul fi nal de 1-0 pentru Național 
Sebiș.
Ca o concluzie, nu ne rămâne decât 

să felicităm echipa și staful tehnic 
pentru aceste rezultate excepționale 
obținute în primele 2 etape, rezulta-

te prin care acest nume atât de drag 
nouă”Național Sebiș„ a fost din nou 
în primplan pe toate paginile trustu-
rilor de presă sportivă, ca un nume 
ce mereu este în frunte, ca un nume 
care are în spate o istorie, un palma-
res, un oraș: Sebiș.
Iar ca tabloul acestui început de an 

competițional să fi e și mai frumos, 
trebuie să facem referire și la vic-
toria obținută de Național Sebiș în 
Cupa României, competiție în care 
echipa noastră a obținut încă un suc-
ces, învingând cu scorul de 3-2 echi-
pa Performanța Ighiu.

„Național Sebiș”- 6 puncte din primele două etape!

 A sunat din nou clopoţelul. Un 
nou an şcolar a început. Clasele 
au prins din nou viață, vocile ele-
vilor răsunând iarăși în acest  nou 
an școlar. 

Cei mai mici dintre elevi, plini 
de emoție și cu buchete de � ori în 
mână, au intrat pentru prima dată 
în clasele care patru ani de acum 
încolo îi vor găzdui. Părinții și 
ei prezenți, i-au încurajat și i-au 
predat spre pregătire profesorilor. 
De acum încolo acești profesori 

vor fi  al doilea părinte pentru fi e-
care dintre elevi. 

Noul an școlar a început cu mare 
fast, printr-un careu ce a avut loc 
în curtea liceului, în prezența pri-
marului Feieș Gheorghe, a noului 
director al liceului, domnul profe-
sor Romulus Barbatei, a cadrelor 
didactice, elevii, însoțiți depărinți, 
întâlnindu-se din nou cu activita-
tea școlară.
A fost un moment al emoțiilor, 

dar și al bucuriei, un moment unic 
în viață pentru fi ecare școlar sau 
liceean.

Clasele au prins viață!
A început un nou an școlar

>>> pag. 1

>>> pag. 5



CMYK
SEBIȘ EXPRES

       SEBIȘ EXPRES                             pag. 5

Clasele au prins viață!
A început un nou an școlar

Urez tuturor elevilor să aibă 
un an plin de succese și cu 
multe împliniri. Școala, ca și 
etapă importantă a vieții re-
prezintă locul în care � ecare 
elev se formează ca personali-
tate, își descoperă aptitudini-
le, își dezvoltă comunicarea, 
se pregătește pentru viață. 
Școala reprezintă instituția 
fundamentală unde se acu-

mulează cunoștințele nece-
sare pentru reușita în viitor a 
� ecărui elev de astăzi. De ace-
ea, școala trebuie luată foarte 
în serios de către � ecare elev 
și eu sper că toți elevii care 
învață la instituțiile școlare 
ale orașului nostru vor face 
acest lucru. Avem dascăli 
dedicați, bine pregătiți, care 
cu siguranță vor face tot posi-
bilul pentru ca elevii să bene-
� cieze de o pregătire școlară 
cât mai bună. 

Cu siguranță că cei mai 
mici dintre elevi au pășit cu 
emoție pragul școlii, iar au-
zul primului clopoțel a re-
prezentat ceva nou pentru 
ei. Sper ca aceste emoții să 
dispară cât mai repede și cei 
mai mici dintre elevi să for-

meze un colectiv unit, să-și 
asculte dascălii și să învețe 
cât mai bine. Îmi doresc 
ca și pe viitor instituțiile 
școlare sebișene să-i pregă-
tească cât mai bine pe acești 
minunați copii, astfel încât 
să acumuleze bagajul de 
cunoștințe necesar pentru 
viitor, instițuții pe care le 
voi sprijini în continuare în 
tot ceea ce întreprind pen-
tru asigurarea unui climat 
școlar îndreptat spre pregă-
tire și performanță.

Părinților le doresc să aibă 
copii cât mai silitori, elevilor 
să obțină note cât mai mari, 
iar dascălilor să se bucure 
numai de rezultate bune cu 
elevii pe care îi pregătesc.

Primar Feieș Gheorghe

Primar 
Feieș Gheorghe

Noul an şcolar vine cu schimbări majore. 
Anul viitor, prima sesiune a examenului 
de Bacalaureat se va încheia pe 24 iulie, în 
timp ce a doua va avea ca punct � nal data 
de 21 august. La admitere în liceu, pon-
derea mediei claselor V-VIII în calculul me-
diei de admitere a fost redusă la 20% (de 
la 25%), iar examenul pentru de� nitivare 
în învăţământ se va organiza în perioada 
vacanţei de primăvară (luna aprilie).

Anul şcolar 2016-2017 are 35 de 
săptămâni de cursuri, însumând 169 de 
zile lucrătoare, şi se structurează în două 
semestre: semestrul I (12 septembrie 2016 
– 3 februarie 2017) şi semestrul al II-lea 
(13 februarie 2017 – 16 iunie 2017).

Vacanţele elevilor sunt programate astfel:
•vacanţa de iarnă (24 decembrie 2016 – 

8 ianuarie 2017)
•vacanţă intersemestrială (4 -12 februarie 2017)
•vacanţa de primăvară (19 – 30 aprilie 

2017)
•vacanţa de vară (17 iunie – 10 septem-

brie 2017)
De asemenea, în săptămâna 29 octombrie 

– 6 noiembrie 2016, clasele din învăţământul 
primar şi grupele din învăţământul preşcolar 
sunt în vacanţă. Pentru clasele terminale din 
învăţământul liceal, anul şcolar se încheie în 
data de 26 mai 2017, iar pentru clasa a VIII-
a, în data de 9 iunie 2017.

O atenţie specială a fost acordată pro-
gramului naţional „Şcoala altfel”, al cărui 
program de desfăşurare a fost � exibilizat. 
Programul se va întinde pe durata a 5 zile 
lucrătoare, lăsând la decizia comunităţii 
şcolare perioada pentru derularea pro-
gramului, după cum urmează: 21 noiem-
brie – 2 decembrie 2016, 27 februarie – 
31 martie 2017 şi 15 mai – 9 iunie 2017 
(învăţământul preşcolar şi primar), respec-
tiv 17 octombrie – 2 decembrie 2016, 27 
februarie – 31 martie 2017 şi 15 mai – 9 
iunie 2017 (învăţământul gimnazial, liceal, 
profesional şi postliceal).

Intervalul aferent programului „Şcoala alt-
fel” nu coincide cu perioada în care se susţin 
tezele semestriale. Acestea vor avea loc, 
de regulă, la � nalul semestrelor, după par-
curgerea programei şcolare cu cel puţin trei 
săptămâni înainte de � nalul semestrului. 
Etapele naţionale ale olimpiadelor şcolare se 
organizează, de regulă, în perioada vacanţei 
de primăvară, potrivit calendarului olimpi-
adelor naţionale şcolare.

În ceea ce priveşte examenele naţionale, 
au fost optimizate calendarele de 
desfăşurare pentru a evita suprapunerile şi 
suprasolicitarea activităţilor de organizare. 
Mai exact, prima sesiune a examenului de 
Bacalaureat din anul 2017 se va încheia pe 
24 iulie, în timp ce a doua va avea ca punct 
� nal data de 21 august.

O altă modi� care, valabilă şi în cazul 
Evaluării Naţionale pentru absolvenţii 
clasei a VIII-a, vizează eliminării preve-
derii conform căreia nota � nală după 
soluţionarea contestaţiilor se modi� că nu-
mai în cazul în care, între nota iniţială şi 

nota de la contestaţii există o diferenţă de 
minimum 0,5 puncte.

În procesul de admitere în învăţământul 
liceal de stat, ponderea mediei claselor V-
VIII în calculul mediei de admitere a fost 
redusă la 20% (de la 25%) tocmai pentru a 
accentua importanţa Evaluării Naţionale la 
� nalul clasei a VIII-a. De asemenea, repar-
tizarea computerizată a elevilor în clasa 
a IX-a se va realiza într-o singură etapă, 
urmată de o perioadă dedicată rezolvării 
cazurilor speciale, conform metodologiei.

Personalul din sistemul de învăţământ 
preuniversitar responsabil cu instruirea 
şi educaţia, în mod particular cadrele di-
dactice, vor respecta şi aplica următoarele 
norme de conduită colegială:

• relaţiile profesionale trebuie să se ba-
zeze pe respect, onestitate, solidari-
tate, cooperare, corectitudine, toleranţă, 
evitarea denigrării, sprijin reciproc, 
con� denţialitate, competiţie loială, inter-
zicerea fraudei intelectuale şi a plagiatului;

• orice membru al personalului didactic 
va evita lezarea libertăţii de opinie, vizând 
convingerile politice şi religioase;

•orice membru al personalului didactic va 
evita practicarea oricărei forme de discrim-
inare în relaţiile cu ceilalţi colegi;

• între persoanele din sistemul de 
învăţământ preuniversitar responsabile cu 
instruirea şi educaţia se interzice solicitar-
ea de servicii personale de orice tip de la 
colegi care sunt sau urmează să � e în pro-
ces de evaluare, angajare sau promovare;

• în evaluarea competenţei profesio-
nale se vor utiliza criterii care au în vedere 
performanţa şi rezultatele profesionale;

• încurajarea diseminării cunoştinţelor 
profesionale, în vederea atingerii unor 
standarde superioare de calitate în activi-
tatea didactică;

• orice cadru didactic trebuie să evite, 
prin a� rmaţii, aprecieri sau acţiuni, să af-
ecteze imaginea profesională şi/sau socială 
a oricărui alt membru al corpului profe-
soral, cu excepţia situaţiilor prevăzute şi for-
malizate de actele normative în vigoare ( 
evaluările anuale, comisia de disciplină etc.);

• întreaga activitate a persoanelor din 
sistemul de învăţământ preuniversitar, re-
sponsabile cu instruirea şi educaţia, tre-
buie să permită accesul la informaţiile care 
interesează pe toţi membrii comunităţii 
şcolare, posibilii candidaţi, instituţiile 
cu care entitatea colaborează şi publicul 
larg, asigurând astfel o informare corectă 
şi facilitarea egalităţii de şanse, precum şi 
asigurarea accesului echitabil la resursele 
şcolare şi ale sistemului de învăţământ;

• reacţia publică – prin drept la replică, 
discurs public, întrunire etc. -, atunci când 
o anumită situaţie creată de către membrii 
comunităţii educaţionale sau de către oricine 
altcineva din afara acesteia afectează imag-
inea unităţii/instituţiei şcolare, sistemu-
lui de învăţământ preuniversitar românesc, 
oricărei persoane, membră a comunităţii 
educaţionale.
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Sfi nțirea Bisericii Ortodoxe din Prăjești, 
moment de bucurie în rândul credincioșilor

În Duminica a XI-a după Rusalii, 
comunitatea din parohia Prăjești, protopopiatul 
Sebiș, a avut deosebita bucurie de a-l avea în mi-
jlocul lor pe Înaltpreas� nțitul Părinte Timotei 
Seviciu, Arhiepiscopul Aradului. Credincioșii, 
împreună cu numeroși oaspeți l-au întâmpinat 
pe ierarh cu mare bucurie. Chiriarhul arădean 
a târnosit cu acest prilej biserica cu hramul 
,,Adormirea Maicii Domnului” şi a săvârşit o 
slujbă de binecuvântare a lucrărilor efectuate în 
ultimii ani la sfântul locaș de cult.

După târnosire Inaltpreas� nţitul Părinte 
Timotei a săvârşit Sfânta şi Dumnezeiasca 
Liturghie în locașul de cult, în fruntea unui ales 
sobor de preoți și diaconi. Din soborul slujitor 
au făcut parte, părintele iconom stavrofor Botea 
Alexandru – protopop de Sebiș și numeroși 
preoţi din parohiile apropiate, părintele Arhid. 
Tiberiu Ardelean, precum și reprezentanți ai 
autorităților locale.

Cuvântul de învăţătură rostit de Chiriarh a 
fost pus sub titlul ,,Darul și altarul” (cf.citirilor 
scripturistice ale duminicii: I Cor. 9; Matei 18), 
care analizează legătura dintre drept și datorie în 
biserică și societate și care dovedește adevărata 
vrednicie a omului credincios, asigurând o con-
lucrare în dragostea ziditoare de bine. Referirea 
la textul biblic al condiționării aducerii jertfei 
la altarul bisericii de iertare și pace dintre oa-
meni, dechide calea dorită propovăduirii Evan-
gheliei și împlinirii ei în viață (Matei V, 23,24). 
Întâlnirea tinerilor ortodocși din toată lumea 
desfășurat în aceste zile în capitala României, 
reprezintă o contribuție importantă la stădaniile 
omenirii spre mai bine.

>>> pag. 1
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Sfințirea Bisericii Ortodoxe din Prăjești, 
moment de bucurie în rândul credincioșilor

La Biserica ortodoxă din 
Prunișor am asistat în luna au-
gust, cu ocazia marii sărbătorii 
a Adormirii Maicii Domnului 
la oficierea unei Sfintei Taine 
a Maslului, slujbă religioasă de 
mare însemnătate.

Taina Sfântului Maslu a fost 
oficiată de preotul paroh Ale-
xandru Botea, protopopul Se-
bișului, care alături de ceilalți 
preoți invitați special cu aceas-
tă ocazie, a săvirșit slujba în 
prezența numeroșilor enoriași 

veniți la biserică.
Ne-am reîntâlnit așadar, din 

nou, cu frumoasa comunitate 
ortodoxă din Prunișor, o comu-
nitate cu frică de Dumnezeu, pe 
care cu drag o salutăm și ne bu-
curăm că putem prin paginile 
publicației locale să o a ducem 
în prim plan.

A fost o zi specială pentru Bi-
serica Ortodoxă din Prunișor, 
căci și Sfânta Taină a Maslului 
este o slujbă specială.

Taina Sfântului Maslu 
la Biserica ortodoxă Prunișor

Ca semn al aprecierii pentru munca 
și strădaniile depuse în această parohie, Înaltprea-
s� nţia Sa a oferit, preotului paroh Heler Cătălin dis-
tincţia de sachelar și distincția de iconom stavrofor 
preotului Rus Mercea Cătălin, fost preot paroh al 
acetei comunități, actualmente preot paroh la Pa-
rohia Sebiș II. Sărbătoarea s-a încheiat cu o agapă 
frățească. În după-masa zilei, Chiriarhul a efectuat 
o vizită pastorală în � lia Donceni, aparținătoare 
acestei parohii. 

Preot Silviu-Nicolae Faur

>>> pag. 6
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Rugăm cetățenii orașului să se îngri-
jească de propriile animale de compa-
nie și să le ofere condițiile necesare. 
Cei care nu își vor ține animalele de 
companie acasă, iar acestea vor �  gă-
site pe stradă, sunt pasibili de amenzi.

 ”Animalul de companie este al tău, 
nu al orașului Sebiș.” Sperăm ca prin 
responsabilizarea � ecărui cetățean al 
orașului să rezolvăm problema câini-
lor vagabonzi și a siguranței publice 
pe străzi.

Primăria Sebiș

Pentru PREVENIREA FURTURILOR DE ANIMALE, 
Inspectoratul de Poliție Județean Arad 

 vă recomandă: 
•Duceți animalele la pășunat împreună cu ceilalți săteni și asigurați prin 

rotație paza acestora, iar dacă aveți posibilitatea, angajați o persoană cunoscu-
tă și serioasă pentru a face acest lucru.
•În timpul nopții, încuiați (cu lacăte, zăvoare etc.) ușile grajdurilor sau ane-

xelor gospodărești unde țineți animalele și păsările. Atenție! Câinii de pază vă 
pot scuti de multe neplăceri. 
•Animalele lăsate nesupravegheate pe pășuni, izlazuri sau pe marginea dru-

mului, constituie o pradă ușoară pentru hoți. Nu le oferiți hoților această posi-
bilitate!

Dacă sunteți victima sau martorul unei infracțiuni, 
sunați la numărul unic de urgenţă 112 – apel gratuit!

1 din 4 furturi din locuințe 
este favorizat de neglijența proprietarilor!!!!
Pentru PREVENIREA FURTURILOR DIN LOCUINȚE, 

Inspectoratul de Poliție Județean Arad vă recomandă
•Înainte de plecarea de acasă, închideți bine ferestrele camerelor și băilor și 

încuiați toate ușile exterioare cu cheia.   
•Când plecați de acasă, rugați vecinii sau rudele apropiate să vă supraveghe-

ze locuința, procedați la fel și dvs. când aceștia sunt plecați.
•În cazul în care la ușa dvs. se prezintă persoane care vând sau cumpără dife-

rite produse, evitați-le. În niciun caz nu le permiteți accesul în locuință sau în 
curtea casei. 
•Nu faceți publică plecarea dvs. de acasă pe rețelele de socializare (Face-

book). 
Dacă sunteți victima sau martorul unei infracțiuni, 

sunați la numărul unic de urgenţă 112 – apel gratuit!

Pentru PREVENIREA FURTURILOR, 
Inspectoratul de Poliție Județean Arad 

vă recomandă
•Înainte de plecarea de acasă, închideți bine ferestrele camerelor și băilor și 

încuiați toate ușile exterioare cu cheia.   
•În timpul nopții, încuiați (cu lacăte, zăvoare etc.) ușile anexelor gospodărești.
•Când plecați de acasă, rugați vecinii sau rudele apropiate să vă supravegheze 

locuința, procedați la fel și dvs. când aceștia sunt plecați.
•Nu permiteți accesul în locuința dvs. persoanelor necunoscute, indiferent de 

motivul invocat! Verifi cările companiilor de furnizare apă, gaz, energie electri-
că sunt anunțate în prealabil de către administrator sau prin afi șare pe ușa imo-
bilului.
•Nu faceți publică plecarea dvs. de acasă pe rețelele de socializare (Facebook). 
•Evitați discuțiile despre bunurile de valoare (sumele de bani) pe care le dețineți 

în locuință.
Dacă sunteți victima sau martorul unei infracțiuni, 

sunați la numărul unic de urgenţă 112 – apel gratuit!

INSPECTORATUL DE POLIȚIE 
JUDEȚEAN ARAD VĂ RECOMANDĂ:

Ne propunem cât mai multe 
investiții  în Sebiș!

În decursul � ecărui mandat  de 
primar, una dintre prioritățile 
mele a reprezentat-o implementa-
rea în oraș a unei strategii de dez-
voltare locală coerente, bazată pe o 
structurare corectă a bugetului lo-
cal, precum și pe obținerea unor 
fonduri suplimentare de investiții, 
prin proiecte europene, prin atra-
gerea unor sume de la Consiliul 
Județean sau prin programe gu-
vernamentale. Ca urmare a aces-
tui mod de gândire administrati-
vă, s-a reușit punerea în practică 
de-alungul anilor a unor proiecte 
de modernizare a Sebișului, pro-
iecte  care au vizat toate localitățile 
a� ate în aria noastră administrati-
vă: Sebiș. Prunișor, Donceni și Să-
lăjeni.

Astfel, putem vorbi de străzi 
asfaltate, canalizare introdusă, tro-
tuare amenajate, rețea de apă ex-
tinsă, edi� cii administrative con-
struite, investiții în școli, iluminat 
public, zone verzi îngrijite, bază 
sportivă modernă, spitale moder-
nizate, etc. 

Toate aceste investiții s-au putut 
realiza prin combinarea celor trei 
surse de venituri la care am făcut 
referire în paragraful anterior: bu-

get local, fonduri europene, pro-
grame de � nanțare prin Consiliul 
Județean sau Guvern. Spre exem-
plu, din fonduri europene am ame-
najat secțiile ambulatorii ale spita-
lului orășenesc, investiție unică în 
județul Arad. Iar dacă discutăm 
de proiecte câștigate prin progra-
me naționale, guvernamentale, vă 
informez că avem depus la Minis-
terul Dezvoltării un proiect amplu 
în vederea obținerii � nanțării pen-
tru asfaltarea străzilor din Don-
ceni și Sălăjeni, lucrări prevăzute a 
se realiz anul acesta.

Am făcut aceste precizări pen-
tru ca toată lumea să înțeleagă și 
să  cunoască principalele surse 
de � nanțare pentru lucrările de-
rulate în oraș, pentru a asigura o 
transparență totală actului admi-
nistrativ.

Pot să vă spun că nu s-a ratat nici 
o ocazie pentru atragerea unor 
surse suplimentare bugetului local 
în vederea realizării de investiții 
oportune și de real interes pentru 
Sebiș și comunitatea noastră lo-
cală, lucru pe care îl vom urmări 
spre realizare și pe parcursul aces-
tui  nou mandat al meu de primar.

Pentru noi, ca și oraș, este impor-
tant să avem la dispoziție cât mai 
multe surse � nanciare, pentru a 
putea implementa noi proiecte de 
dezvoltare, deziderat pentru care 
împreună cu aparatul administra-
tiv al primăriei și Consliliul Local, 
vom muncii în continuare.

Ne propunem cât mai multe 
investiții în oraș, din buget local 
sau fonduri suplimentare, atrase în 
baza unor proiecte, investiții prin 
care să asigurăm un progres conti-
nuu și sustenabil pentru Sebiș.

Primar Feieș Gheorghe

Câinii vagabonzi, o problemă!

Toți agricultorii care utilizează  pen-
tru diverse stropiri substanțe � tosa-
nitare au obligația de a ține evidența 
acestor acțiuni pe o perioadă de trei 
ani. Evidența substanțelor folosite, 
precum și a acțiunilor de stropire se 

înscrie într-un registru special care 
cuprinde toate tratamentele folosite 
în activitatea agricolă desfășurată.

Pentru evitarea unor sancțiuni ul-
terioare nu neglijați să completați 
modelele de acte ce trebuie întocmi-
te în vederea asigurării și arhivării 
registrelor de evidență a acestor tra-
tamente � tosanitare!

Spre informare

Împreună pentru un oraș curat!
Vă rugăm să nu mai transportați 

sau să nu mai aruncați deșeuri, de 
orice fel, pe marginea drumurilor, 
canalelor și pe pășunile orașului, 
deoarece doar astfel putem asigura 
întreținerea curățeniei orașului. 
De asemenea, atenționăm cetățe-

nii că în containerele de care dis-
pun pentru adunarea gunoiului nu 

au voie să depoziteze rumeguș, 
cenușă, crengi, coceni, iarbă etc, 
deoarece societatea de salubrizare 
care colectează gunoiul din aceste 
containere nu le va mai ridica gu-
noiul fi indcă astfel de deșeuri nu 
sunt primite la goapa de gunoi au-
torizată din județul Arad.

Vă mulțumim, Primăria Sebiș

Primar 
Feieș Gheorghe


