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 A sunat din nou clopo-
ţelul. 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 bu-
chete 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 ecare 
dintre elevi.
 Noul an școlar a început 

cu fast, cu noi generaţii 
de copii, cu unele cadre 

didactice noi, cu multe 
emoţii pentru cei care 
păşesc pentru prima dată 
pragul şcolii şi cu multe 
întrebări în gând pentru 
cei care vor absolvi la 
� nele anului şcolar clasa 
a VIII-a sau a XII-a. 

Dar pentru toţi, cu si-
guranţă a început un nou 
an, cu multe speranţe şi 
năzuinţe ce aşteaptă a �  
împlinite. 

Din nou la școală Festivitatea de deschidere 
a noului an școlar la Sebiș

Anul școlar 2019-2020 și-a deschis așadar larg porțile, iar forfota și veselia din 
curtea școlilor, dar și din sălile de clasă primitoare, promit de pe acum un an 
școlar încununat de succese, noi prezentându-vă în paginile publicației locale 
imagini de la deschiderea anului școlar de la liceul din Sebiș

>>> pag. 4

Casa de Cultură a orașului a găzduit 
vara aceasta două evenimente cultura-
le deosebite.

Vorbim despre spectacolul de opere-
tă și de spectacolul folcloric desfășurat 
sub forma unei gale a Festivalului 
Cântecului Popular din Țara Zărandu-
lui ce a împlinit 50 de ani de existență.

Așadar, două spectacole de anvergu-
ră, aflate pe agenda culturală a Sebi-
șului în vara acestui an, două specta-
cole organizate prin colaborarea cu 
Centrul Cultural Județean.

Ambele spectacole s-au desfășurat cu 
„casa închisă” cum se spune, sala � ind ar-
hiplină, iar la gala de folclor a fost montat 
un ecran și afară, � ind ocupate și scau-

nele amplasate în zona de lângă Casa de 
Cultură, ceea ce spune mult despre suc-
cesul evenimentului. > pag. 5

Am avut o vară cu spectacole 
deosebite la Casa de Cultură
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În duminica a IX-a după Rusalii, 
în Parohia Prunișor, s-a săvârșit Tai-
na Sfântului Maslu cu ocazia întru-
nirii Cercului pastoral-misonar nr. 2 
Buteni, coordonat din încredințarea 
Înaltpreasfi nțitului Părinte Dr. Ti-
motei Seviciu, Arhiepiscop al Ara-
dului de către Părintele Ciucur Mari-
an, păstorul sufl etesc al comunității 
eclesiale din Buteni.
La săvârșirea acestei Sfi nte Taine 

au participat 12 slujitori, amintind: 
Pr. Tripa Teodor – Parohia Păiușeni, 
Pr. Birău Alexa – Parohia Chisin-
dia, Pr. Coșer Vasile – Parohia Pau-
lian cu fi lia Berindia, Pr. Rus Mer-
cea Cătălin - Parohia Sebiș II, Pr. 

Pop Gheorghe – Parohia Revetiș, 
Pr. Pavel Daniel – Parohia Joia 
Mare,  Pr. Coșer Bogdan – Parohia 
Cuied, Pr. Zbîrcea Teodor – Paro-
hia Mădrigești,  Pr. Ciuciuc Grațian 
Gheorghe– Parohia Dorgoș, Pr. Ros 
Ioan – Parohia Ciuntești, Pr. Avram 
Florin – Parohia Prunișor, Diac. Bi-
sorca Liviu Adrian, slujitor la Ca-
tedrala Veche din Arad,  care au 
înălțat rugăciuni către Preasfânta 
Treime pentru credincioșii prezenți 
la această slujbă.  
În cadrul acestei slujbe, la momen-

tul cuvenit s-a rostit cuvântul de 
învățătură de către părintele Pavel 
Daniel care a accentuat rolul și ros-

tul încercărilor în viața creștinilor 
făcând o comparație cu pericopa 
evanghelică de la Matei 14, 22-34, 
în care Sfântul Petru împreună cu 
ucenicii Domnului au fost încercați 
de către Fiul lui Dumnezeu, tocmai 
pentru a li se consolida credința în 
puterea divină a lui Mesia și că toate 
necazurile și provocările lumii con-
temporane se pot soluționa prin ac-
ceptarea în viața noastră a lui Iisus 
Hristos, ca Domn și Dumnezeu.
În același timp, în contextul anu-

lui omagial al satului românesc (al 
preoților, învățătorilor și primari-
lor gospodari), părintele a relie-
fat câteva elemente fundamentale a 
ceea ce a înseamnat  rolul Bisericii 
în viața satului de odinioară și tot-
odată soluțiile practice de reînviere 
a rostului Bisericii în obștea săteas-
că contemporană, unde din neferici-
re s-au pierdut foarte multe lucruri 
care au păstrat tradiția vie și ne-
schimbată a țăranilor români.
În sprijinul reîntoarcerii la valori-

le perene ale satului românesc, co-
piii și tinerii împreună cu câțiva 

credincioși ai parohiei s-au îmbrăcat 
în straie populare specifi ce zonei. 
Prin acest lucru, toți credincioșii și-
au reamintit de anii secolului XX, 
când toți erau îmbrăcați în haine de 
sărbătoare (port popular) în special 
la cele mai mari praznice.
Slujba a fost înfrumusețată de gla-

surile pline de bucurie și curăție ale 
copiilor și tinerilor parohiei, care 
au dat răspunsurile liturgice. După 
otpustul Tainei Sfântului Maslu, 
Grupul catehetic „Sfântul Stelian” 
al parohiei a susținut un mic con-
cert, interpretând pricesne închina-
te Sfi ntei Fecioare Maria.     
La fi nal, preotul paroh a mulțumit 

Bunului Dumnezeu pentru toate bine-
cuvântările revărsate asupra parohiei, 
a adresat un cuvânt de mulțumire și 
recunoștință preoților, credincioșilor, 
copiilor și tinerilor parohiei. Seara s-a 
încheiat cu îndătinata agapă frățească, 
oferită de către Comitetul parohial 
împreună cu credincioșii parohiei.  

Pr. Florin Ioan Avram

Cerc pastoral-misionar
 în Parohia Prunișor

Serviciul de asistenţă socială din cadrul Primăriei 
, vă oferă informaţii referitoare la prestaţiile sociale 
oferite persoanelor singure și familiilor vulnerabile 
din punct de vedere social și � nanciar .

Prestaţiile sociale sunt o formă de sprijin � nanci-
ar , care răspunde unei game largi de nevoi sociale 
și acoperă atât drepturi universale (alocaţie de stat 
pentru copii , indemnizaţie de creștere a copilului 
până la vârsta de 2 ani sau 3 ani , în cazul copilu-
lui încadrat într-un grad de handicap, stimulent de 
inserţie), precum și prestaţii care se adresează doar 
persoanelor sau familiilor a� ate într-o situaţie de 
di� cultate , vulnerabilitate sau dependenţă ( venitul 
minim garantat , alocaţia de susţinere a familiei , ti-
chetele sociale pentru gradiniţă ) .

1. Bene� ciază de VENIT MINIM GARANTAT , con-
form Legii nr.416/2001, cu modi� cările și comple-
tările ulterioare, familiile și persoanele singure care 
au domiciliul sau reședinţa în România. Persoanele 
care solicită ajutor social trebuie să depună la Primă-
ria de pe raza localităţii unde au domiciliul ,un dosar 
care trebuie să conţină copii xerox ale documentelor 

de stare civilă (buletin de identitate sau carte de 
identitate, certi� cat de naștere, certi� cat de căsă-
torie, sentinţă de divorţ, adeverinţă de venit de la 
Administaţia Financiară, adeverinţă de la Agenţia de 
ocupare aforţei de muncă pentru persoanele apte de 
muncă, adeverinţă de la locul de muncă pentruper-
soanele angajate) .

Nivelul lunar al venitului minim garantat se ra-
portează la indicatorul social de referinţă și se cal-
culează în funcţie de numărul de membrii ai familiei 
precum și de venitul net lunar.Venitul net lunar cu-
prinde toate veniturile pe care le realizează membrii 
familiei , persoanele care se gospodăresc împreună 
sau persoana singură, în bani sau natură , inclusiv 
cele care provin din drepturi de asigurări sociale de 
stat , asigurări de șomaj , indemnizaţii. Nu se iau 
în calcul la stabilirea venitului net alocaţia de stat 
pentru copii, alocaţia de susţinere a familiei, bugetul 
complementar pentru persoanele încadrat în grad 
de handicap, bursele sociale .

Persoanele bene� ciare de ajutor social care sunt 
apte de muncă, prestează acţiuni și lucrări de interes 
local la solicitarea Primarului localităţii. Prin persoa-
na aptă de muncă se înţelege persoana care îndepli-
nește următoarele condiţii : au vârsta cuprinsă între 

16 ani și vîrsta standard de pensionare , nu urmează 
o formă de învăţământ cursuri de zi, are starea de 
sănătate și capacitatea � zică și psihică corespunză-
toare, nu asigură creșterea și îngrijirea unuia sau mai 
multor copii în vârstă de până la 7 ani.

2. O altă prestaţie socială este ALOCAŢIA DE SUSŢI-
NERE A FAMILIEI , care are ca și scop completarea ve-
niturilor familiilor în vederea asigurării unor condiţii 
mai bune pentru creșterea , îngrijirea și educarea 
minorilor , precum și stimularea frecventării de către 
copii a cursurilor unei forme de învăţământ  Cuantu-
mul alocaţiei de susţinere a familiei se calculează în 
funcţie detipul familiei , in funcţie de numărul de co-
pii din familie și de venitul net per membru de fami-
lie. Venitul net pe membru de familie este de maxim 
530 lei , iar actele necesare care trebuie să � e conţi-
nute în dosar sunt cele menţionate la venitul minim 
garantat. Dosarele se depun la sediul Primăriei . 

3. TICHETELE SOCIALE PENTRU GRĂDINIŢĂ  se acor-
dă familiilor care au copii care frecventează cursurile 
grădiniţei și realizează un venit net pe membru de 
familie de 284 lei. Valoarea unui tichet este de 50 de 
lei, se acordă lunar, condiţia pricipală de acordare � -
ind prezenţa zilnică a preșcolarului la grădiniţă , iar 
absenţele să nu depășească 50% și să � e motivate. 

Actele necesare sunt aceleași ca și pentru dosarul de 
ajutor social și se depun la Primărie .

Toate documentele necesare pentru acordarea 
prestaţiilor sociale se depun la sediul Primăriei în 
cursul lunii , aceste dosare urmând a �  depuse de că-
tre asistentul social la Agentia de Protecţie ȘI Inspec-
ţie Socială doar în perioada 1-5 a lunii următoare .

De asemenea , dorim să informăm, pe aceas-
tă cale , asupra faptului că , părinţii care pleacă la 
muncă în străinătate sunt obligaţi prin lege (Legea 
nr.272/2004 privind protecţia copilului, cu modi� că-
rile și completările ulterioare ) să noti� ce la Primărie, 
serviciul de asistenţă socială , această intenţie cu mi-
nim 40 de zile înainte de a părăsi ţara .Noti� carea va 
conţine , în mod obligatoriu, desemnarea persoanei 
care se ocupă de întreţinerea copilului pe perioada 
absenţei părinţilor. Con� rmarea persoanei în întreţi-
nerea căreia va rămâne copilul se efectuează de că-
tre Instanţa de tutelă, în conformitate cuprevederile 
legale 

Primăria Orașului Sebiș

Pentru informare
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Pesta porcină africană: informare și măsuri!

Cu m  s e  m ani f e s t ă  p e s t a  p o r c i n ă  af r i c an ă ?
Po r c i i  î ș i  p i e r d  p o f t a  d e  m ân c ar e ;

Au  u r e c hi l e  ș i  c o a d a  l ă s at e  î n  j o s ,  p e t e  r o ș i i
î n  ju r u l  u r e c hi l o r  ș i  r ât u l u i ,  p e  ab d o m e n ;

S t ar e  g e n e r a l ă  p r o a s t ă ,  r e s p i r aț i e  î ng r e u n at ă , 
c u  f eb r ă  p u t e r ni c ă ;

Li p s ă  p o f t ă  d e  m ân c ar e
Ev o l u ţ i e  m o r t a l ă  î n  2  p ân ă  l a  1 0  z i l e .
ATENȚIE!

Nu există tratament și nici vaccin care să protejeze por-
cii de boală.

> Anunţaţi imediat medicul veterinar dacă porcul nu 
mănâncă și stă mai mult culcat.

> Limitaţi circulaţia între gospodăriile de la ţară.
> Creșterea porcilor, furajarea și adăparea se face doar în 

coteţe. Porumbul, lucerna și alte vegetale pentru furaja-
re nu se adiministrează direct din câmp! Există pericolul 
contaminării câmpului de la mistreţii bolnavi.

> Porcii se contaminează direct, de la alţi porci infectaţi 
sau prin alimentarea cu deșeuri din carne de porc conta-
minată/infectată.

> Insectele, spaţiile contaminate, vehiculele, diverse 
materiale, îmbrăcămintea, încălţămintea contaminată, 
pot transmite și ele virusul la porcii sănătoși.

> Este interzisă tăierea porcilor în localităţile unde evo-
luează boala. Putem extinde astfel focarele și după luni 
de zile.

> Se interzice monta directă cu deplasarea porcilor din-
tr-o curte în alta.

- Se interzice circulaţia, în autovehicule, cu carne, carnaţi 
și alte produse din carne de porc, care nu sunt marcate și 
etichetate de către serviciile veterinare, conform prevede-
rilor legale în astfel de situaţii - există riscul de a răspândi 
boala în toată ţara.

- Utilizaţi echipament separat de lucru și un recipient cu 
dezinfectant la intrarea în spaţiul de creștere al porcilor. 

Este interzisă hranirea porcilor cu deșeuri alimentare, care 
conţin carne de porc.

Interzis accesul porcilor în păduri sau în locuri unde pot 
intra în contact cu pocii mistreţi.

Este interzisă participarea la târgurile de animale.
CUM PROTEJAM GOSPODĂRIA?

- Ne asigurăm câ achiziţionăm furaje, așternut și porci din 
unităţi veri� cate

- Asiguraţi-vâ câ porcii dumneavoastră nu intră în contact 
cu porcii mistreţi

- Vânătorii și câinii de vânâtoare sâ nu vina în contact cu 
porcii din gospodărie

- Nu aruncam resturi de carcasa de porc pe câmp sau în 
gospodârie

- Nu lâsăm porcii din alte gospodarii sâ intre în contact cu 
porcii din gospodăria noastrâ

- Nu hrânim porcii cu furaje de origine necunoscuta
- Nu hrânim porcii cu resturi alimentare

CE SA FACI?
Contactaţi imediat medicul veterinar dacă porcii au simp-

tome
Contactaţi imediat medicul veterinar dacă vedeţi un cada-

vru de mistreţ sau porc domestic
Nu deplasaţi animalele din gospodărie și tineţi-le închise

DACĂ AVEŢI ORICE SUSPICIUNE 
ANUNŢAŢI DE URGENTĂ 
MEDICUL VETERINAR!

18 Septembrie 1944 
(La Prunișor)

Au trecut doar patru zile,
De când fu-se ziua Crucii, 
Branduri mii și proiectile, 
Spulberau satul și nucii.

Un proiectil.... tras de undeva, 
Biserica lovise.

Și crucea și cu turla sa,
Pe loc se prăbușise.

Putem să spunem că atunci,
Și îngerii și sfinţii,

Erau loviţi ca marii nuci.... 
Ceva-mpotriva minţii.

Cu nuci, cu frunze și lăstari, 
Satul nostru .... Era plin.

Dar și cu trupuri de școlari.
Ce jale mare! Și ce chin!

Dar toţi acei ce au căzut,
Ca nucile din ramuri.

In Dumnezeu ei au crezut, 
Știind că ne sunt neamuri.

După șaizeci de ani, rostim,
Cu toţi o rugăciune.

Iertaţi să fiţi! Și vă cinstim!
Făcând o plecăciune.

Gheorghe Ciucur
Războiul

Atunci a fost în miez de toamnă, 
Și mirosea a cucuruz 

Când moartea, începu să cearnă, 
Căzând obuz, după obuz.

În Dealul Băii începu-se,
O mitralieră a lătra.

Când soarele deja apuse,
Și noaptea satu-acoperea.

Din coșuri nu mai ieșea fumul 
Ca altădată peste sat.

Era pustiu atuncea drumul 
Că toţi de-acasă au plecat.

De-atâta groază și durere,
Spre Codru-Moma au fugit. 
Lăsându-și bruma de avere.
Și tot ce-aveau au părăsit.

Credinţa-n Dumnezeu și viaţa, 
Atâta lor le-a mai rămas.
Și nu știau că dimineaţa,

Satul era aproape ars.

În luptele ce au fost duse,
De Școala-de-ofiţeri Bacău, 
Căzură inimi dragi, răpuse.

Dar cu credinţa-n Dumnezeu.

Spre cer-nălţăm privirea noastră, 
Rugând pe TATĂL cel ceresc. 

Primită fie jertfa voastră!
Eroi, din neamul românesc.

Gheorghe Ciucur

18 septembrie
75 de ani de la luptele 

din Prunișor
În memoria celor 
căzuți la datorie!
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 Chiar 
dacă în locul vacanței de 
vis, cu soarele care zâm-
bea ziua intreagă, acum 
sunt gutuile pline de puf, 
mustul  dulce și zile de 
studiu intens, elevii  au 
fost bucuroși și au tră-
it, cu sufl etul la gură, 
emoția primei zile de 
școală.
Revin la școală în fi eca-

re toamnă, dornici de re-
întâlnirea cu cărțile, cu 
colegii, cu domnii pro-
fesori și învățători, chiar 
dacă gândurile lor se 
mai întoarc, din când în 

când, la minunatele zile 
ale vacanței.
 Mintea și sufl etul elevi-

lor se deschid din nou spre 
frumusețea cunoașterii, a 
învățăturii, fără de care ni-
cio vacanță nu ar mai veni!
Eevi, nu uitați: doar prin 

educaţie veţi putea fi  
proprii voştri stăpâni şi 
veţi putea face alegerile 
potrivite pe mai departe 
in viaţa personală. 
Nicolae Iorga spunea: 

„Şcoala este tot ce vezi 
şi tot ce auzi. Ea trebu-
ie să te înveţe să fi i pro-
priul tău dascăl, cel mai 

bun şi cel mai aspru.” 
Aşadar, parafrazându-l 
pe marele om de cultu-
ră, dragi elevi, să aveţi 
încredere că ceea ce veţi 
realiza la școală, va în-
semna enorm de mult 
pentru formarea voastră 
profesională, pentru vii-
torul vostru!
Vă lăsăm acum în com-

pania câtorva imagini de 
la deschiderea acestui an 
școlar din Sebiș, imagini 
care grăiesc de la sine 
despre emoțiile deschi-
derii claselor de curs pen-
tru elevii, dar și pentru 
părinții care i-au însoțit!

Din nou la școală
>>> pag. 1

Festivitatea de deschidere 
a noului an școlar la Sebiș

„Luni 9 septembrie 
m-am întâlnit cu elevii la 
începutul unui nou an şco-
lar, cu o semnifi caţie deo-
sebită pentru cei care vin 
la școală, având dorinţa 
cunoaşterii şi a acumu-
lării de cât mai multe cu-
noştinţe folositoare pen-
tru viaţa de zi cu zi.
 Am trăit pe data de 9 

septembrie un moment 
emoţionant şi special, 
pe care fi ecare dintre cei 
prezenţi îl experimentea-
ză unic în felul său. 

Bobocilor, elevii care 
păşesc pentru prima dată 
pragul şcolii, le urez un 
bun venit la şcoala noas-
tră, făcând referire la 
toate instituțiile școlare 
din orașul Sebiș.
Sper să aveţi un an şco-

lar cât mai bogat, cu re-
zultate de care să vă bu-
curaţi, să aveţi doar note 
mari și un comportament 
exemplar.
Vă doresc să vi se îm-

plinească toate visele, 
să fi ţi colegi şi prieteni, 
să respectaţi şcoala care 
vă primeşte cu braţele 
deschise şi nu în ultimul 
rând, să confi rmaţi spe-
ranţele şi încrederea fa-
miliilor voastre. 
Stimate cadre didacti-

ce, vă mulţumesc pentru 
dăruirea voastră, pen-
tru profesionalismul de 
care daţi dovadă an de 
an şi vă urez să fi ţi sănă-

toşi, puternici şi răbdă-
tori pentru ca împreună 
să puteți duce aceşti co-
pii pe o treaptă mai sus, 
pe o treaptă a perfor-
manţelor. 
Aceleaşi mulţumiri şi 

urări le adresez întregu-
lui personal didactic-au-
xiliar şi nedidactic, care 
depun toate eforturile 
pentru ca instituţiile şco-
lare din oraș să funcţio-
neze, să fi e curate şi pri-
mitoare. 
Iar vouă, dragi părinți, 

vă doresc să aveți par-
te doar de rezultate bu-
ne din partea copiilor 
voștri. 
Tuturor vă doresc un 

an cu împliniri şcolare şi 
profesionale, bucurii şi 
gânduri bune !

Primar interimar 
Demetrescu Radu

Primar Interimar
 Radu Demetrescu
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Am avut o vară cu spectacole 
deosebite la Casa de Cultură

Vă aducem în 
prim plan evenimentul de gală, 
organizat de Consiliul Județean, 
prin Centrul Cultural Județean, la 
Sebiș. Casa de Cultură din Sebiș 
a fost neîncăpătoare pentru su-
tele de localnici veniți să susțină 
prin prezența lor spectacolul de 
gală organizat pentru a sărbă-
tori ediția cu numărul 50 a Fes-
tivalului Cântecului Popular din 
Țara Zărandului! Pentru că nu au 
mai avut loc în sala de spectacol, 
aprox. 250 de sebișeni au urmărit 
spectacolul pe ecranul uriaș am-
plasat în afara sălii.

Atmosfera a fost a dragostei pentru 
folclor, pentru spectacol, pe scena 
Casei de Cultură � ind decernate 
premii artiștilor, reprezentanților 
folclorului arădean, președintele 
Consiliului Județean, domnul 
Iustin Cionca acordând rapsodu-
lui Petrică Pașca o distincție de 
excelență, titlul de Ambasador al 
Culturii Arădene, pentru întreaga 
sa carieră, pentru profesionalis-
mul cu care a gestionat peisajul 

complex al folclorului arădean 
și a îndrumat generații de artiști 
înspre consacrare, punând per-
manent în prim plan calitatea și 
valoarea actului cultural.
A fost o seară minunată la Sebiș, 
după cum se vede și din imaginile 
alăturate, o seară a folclorului aut-
entic, o seară de gală, o seară prin 
care Sebișul a arătat din nou că știe 
să prețuiască și să promoveze valo-
rile.

Toți cei prezenți au aplaudat la 
scenă deschisă soliștii ce au urcat 
pe scenă, � ecare artist aducând 
cu el speci� cul zonei sale. Sebișul 
� ind reprezentat prin Voichița 
Elena Suba, care a și fost premiată 
pentru întreaga carieră și pentru 
aportul adus la păstrarea și pro-
movarea folclorului românesc.

Toată lumea s-a simțit bine, peste 
tot puteai vedea oameni veseli, 
bucuroși de a lua parte la un așa 
spectacol grandios!
A fost frumos la Sebiș, a fost o seară 
a cântecului și jocului popular, o 
seară ce va rămâne cu siguranță în 
inimle tuturor spectatorilor.
Ca și o� cialități prezente, alături 
de primarul interimar Radu 
Demetrescu la eveniment au luat 
parte și reprezentați ai Consiliului 
Județean, respectiv președintele 
Iustin Cionca, vicepreședintele 
Răzvan Cadar, consilierul județean 
Feieș Cristian și directorul Cen-
trului cultural Județean, domnul 
Bulbuc Ionel.

>>> pag.1
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Din nou la școală
Festivitatea de deschidere 
a noului an școlar la Sebiș În conformitate cu ordinul mi-

nistrului Educației Naționale 
nr. 3.191/2019 privind structura 
anului școlar 2019-2020, cursuri-
le anului școlar 2019-2020 încep 
luni, 9 septembrie și sunt dispuse 
pe durata a 35 de săptămâni. 

Structura anului școlar cuprinde 
semestrul I (9 septembrie  - 20 de-
cembrie 2019) și semestrul al II-lea 
(13 ianuarie - 12 iunie 2020).

Vacanţele elevilor din toate ciclu-
rile de învățământ sunt programate 
astfel: 

• vacanţa de iarnă (21 decem-
brie 2019 - 12 ianuarie 2020)

• vacanţa de primăvară (4 
aprilie - 21 aprilie 2020)

• vacanţa de vară (13 iunie 
- data din septembrie 2020 la care 
vor începe cursurile anului școlar 
2020 - 2021)

Suplimentar, clasele din învăţă-
mântul primar și grupele din învă-
ţământul preșcolar bene� ciază de 
vacanţă în săptămâna 26 octombrie 
- 3 noiembrie 2019. 

Pentru clasele a XII-a zi, a XI-
II-a seral și frecvenţă redusă, anul 
școlar se încheie în data de 29 mai 
2020, iar pentru clasa a VIII-a, în 
data de 5 iunie 2020.

Programul naţional „Școala altfel” 
are o durată de 5 zile consecutive 
lucrătoare în timpul anului școlar 
și poate �  derulat în perioada 7 
octombrie 2019 - 29 mai 2020, pe 
baza unei plani� cări ce rămâne la 
decizia școlilor. 

Desfășurarea programului „Școa-
la altfel” nu coincide cu perioada 
alocată susţinerii tezelor semestri-
ale. 

Acestea vor avea loc, de regulă, la 
� nalul semestrelor, după parcurge-
rea programei școlare, cu cel puţin 
trei săptămâni înainte de � nalul se-
mestrului. 

Etapele naţionale ale olimpiadelor 
școlare se organizează, în general, 
în perioada vacanţei de primăvară, 
potrivit unui calendar speci� c.

În zilele nelucrătoare/de sărbă-
toare legală prevăzute de lege și de 
contractul colectiv de muncă apli-
cabil nu se organizează cursuri.

Calendarul examenelor/evaluă-
rilor naţionale, al examenelor de 
absolvire, respectiv de certi� care/
atestare a cali� cării profesionale/a 
competenţelor, precum și calen-
darul admiterii în clasa a IX-a se 
aprobă prin ordine distincte ale 
ministrului educaţiei.

Structura anului școlar 
2019-2020

ministrului educaţiei.

Ghiozdane pentru copiii 
aflați în nevoi

Este o vorbă din bătrâni care spune 
că ușor este să fi i om rău și minci-
nos, dar mai greu este să fi  om bun 
și iertător! Mare vorbă, căci vedem 
adevărul acestor cuvinte în viața 
cotidiană, când  apar tot mai mulți 
oameni prefăcuți, cu vorbe mieroa-
se și dulci,dar care ascund în sufl e-
tul lor doar răutate și putreziciune. 
Iar ca tabloul să fi e complet, vedem 
omul bun în aceeia care se gân-
desc și la alții, în aceia care mereu 
încearcă să aducă bucurie și în su-
fl etele mai greu încercate ale unora 
dintre semenii noștri. 
Am văzut astfel de gesturi pline 

de compasiune și bunătate la un 
grup de inițiativă din Sebiș, grup 
format din tineri cu sufl et mare, 
care au pus bani de la ei pentru a 
ajuta câțiva copii ce aveau nevoie 
de ghiozdane.

Felicităm acești tineri sebișeni 
care au donat ghiozdane unor copii 
nevoiași, gest de mare omenie, care 
spune mult.
Acești sebișeni cu sufl et mare îna-

inte de toate, au arătat că le pasă de 
cei cu probleme, au arătat din nou 
că au o o inimă curată, gândindu-se 
și la alții. Felicitări!
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Am avut o vară cu spectacole 
deosebite la Casa de Cultură

Cât privește spectacolul 
de operetă pregătit la Casa de Cultură și 
acesta a fost pe gustul publicului sebișan, 
care a venit în număr mare la acest 
eveniment cultural de mare frumusețe 
artistică.
S-au interpretat anumite arii celebre, 
iar cei prezneți la Casa de Cultură s-au 
putut delecta ascultând frumoasele li-
nii melodice ale operetei, în interpretări 
deosebite, pentru care soliștii merită 
felicitați.
Vă prezentăm imagini și de la acest spec-
tacol organizat la Casa de Cultură, care 

alături de spectacolul galei Festivalului 
Cântecului Popular din Țara Zărandului 
au reprezentat repere aristice și culturale 
pentru orașul nostru.
Prea multe nu ar mai �  de zis, avem o 
agendă culturală frumoasă la Sebiș, s-a 
văzut aceasta și prin cele două spec-
tacole la care facem referire în acest 
număr al ziarului, ceea ce ne bucură 
nespus, căci aceasta înseamnă că avem 
o adminsitrație locală cu deschidere și 
către partea de agrement pentru comu-
nitatea locală sebișeană.

Vă lăsăm în compania câtorva imagini reprezentative de la cele două 
spectacole, deoarece spațiul publicației locale este destul de restrâns, 
preferând astfel, prin aceste imagini, să vă aducem în fața ochilor 
amintiri de la aceste importante evenimente culturale.
Ne rămân acum doar amintirile, care ar putea suna așa: spectacole 

ca-n povești! Cu oameni veseli, cu sufl etul deschis, cu bucuria de a săr-
bători ca o comunitate unită și plină de dragostea pentru frumos. Avem 
un oraș „viu” iar aeest lucru s-a văzut din plin!
Sebișul a arătat că știe să prețuiască momentele frumoase, trecând 

elegant, cu bucuria prezentului, peste orice obstacol. Au fost seri de 
sărbătoare autentică la Casa de Cultură! Imaginile vorbesc de la sine!

Grădinița „Samariteanul”
 și-a deschis porțile pentru copii Azi, 09.09.2019, a avut loc 

deschiderea anului școlar la 
Grădinița ”Samariteanul nr. 
2” Sebiș. Festivitatea de des-
chidere a fost făcută de către 
pastorul Ardelean Alexandru, 
pastorul Bisericii Betania. 
Grădinița este administrată de 
către educatoarele: Lazăr Mag-
dalena– președintele consiliului 
de administrație al grădiniței  și 
Dronca Lorena. La festivitate 
au participat, împreună cu co-
piii înscriși, părinții și bunicii 
acestora.

Comunicat festivitate deschidere 
Grădinița ”Samariteanul nr. 2” Sebiș

>>> pag.5
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Investițiile continuă la Sebiș

Încă un trotuar a fost pavat
După cum ați putut constata și anul 

acesta s-a investit mult în moderniza-
rea infrastructurii pietonale, prin con-
struirea de alei și trotuare pavate.

Acest program de amenajare prin pa-
vare de noi trotuare în oraș continuă, 
primarul interimar Radu Demetrescu 

precizându-ne:„ Am continuat moder-
nizarea trotuarelor din Sebiș cu tronso-
nul de pe strada Republicii, pe partea 
stângă în sensul de mers către Petrom. 
Astfel de investiții de modernizare a in-
frastructurii pietonale vor continua și 
în viitor”.

S-a fi nalizat reabilitarea
căminului cultural din Prăjești

Vara aceasta au început lucrările de re-
novare a clădirii căminului cultural din 
Prăjești, clădire ce era într-o avansată stare 
de degradare.
În cadrul acestor lucrări a fost renovat ex-
teriorul clădirii, interiorul, sala centrală, 
holul, grupurile sanitare, alee pavată etc.
O investiție publică prin care încă o clădire 
patrimoniu a orașului a fost renovată com-
plet!

Noul pod a fost deschis circulației
S-a lucrat intens  și la podul din zona 
ANL-urilor, lucrare începută acum 
câțiva ani și care a fost � nalizată luna 
trecută.
A fost turnat covorul asfaltic, s-au rea-
lizat ultimele � nisaje și acum se poate 
circula pe noul pod, o investiție deru-
lată pentru a facilita tranzitul în zona 
respectivă din Sebiș.

La spitalul orășenesc lucrările au evoluat
Și lucrările de construire- amenajare 
a noului corp de clădire de la spitalul 
orășenesc au progresat mult.
Construcția este ridicată cu primul ni-
vel și se lucrează în continuatre con-

form gra� cului de lucrări.
Este o investiție publică importantă pen-
tru asigurarea unor noi facilități medi-
cale cetățenilor orașului, o investiție de 
viitor.

Încă două proiecte câștigate 
pentru orașul Sebiș

3.000.OOO EURO 
pentru modernizare liceu

6.000.OOO EURO 
pentru modernizare stație epurare

În calitate de primar interimar, 
cu susținerea consilierilor locali și 
împreună cu aparatul Primăriei, ne 
implicăm în orice proiect care vine 
să aducă prosperitate și bunăsta-
re pentru orașul Sebiș,  iar anul 
acesta am avut asemenea proiecte, 
după cum vom gândi mereu ad-
ministrarea orașului pentru binele 
comunității noastre locale.
 După cum se poate vedea în oraș, 
anul acesta am avut deschise o serie 
șantiere prin care am urmărit con-
tinuarea modernizarării Sebișului:
- se lucrează la construcția clădirii 
destinate atelierelor școală la liceu
-tot la liceu a fost amenajată prin 
pavare o alee către sala de sport
- s-a amenajat prin pavare trotua-
rul de pe Republicii
- a fost deschisă circulația pe podul 
din zona ANL-urilor, lucrările � ind 
� nalizate
-se continuă lucrările la cosnstrucția 
noii clădiri a spitalului
- a fost amenajată parcarea de la Bi-
serica Ortodoxă din Donceni, unde 
s-au construit și alei pavate, inclusiv 
trotuarul din față
-a fost � nalizată renovarea clădirii 
Căminului Cultural din Prăjești
-a fost renovată la exterior clădi-
rea școlii din Donceni, � ind ame-
najată aici și o parcare pavată
- s-au amenajat noi trotuare
- la liceu s-a schimbat complet siste-

mul de încălzire
 Toate acestea sunt lucrări prin care 
am continuat investițiile în moder-
nizarea orașului.
Pot să vă spun că punerea în prac-
tică a cât mai multor proiecte cu 
impact în dezvoltarea orașului 
Sebiș reprezintă fundamentul mo-
dului în care privesc administra-
rea orașului, după cum deschide-
rea administrației către cerințele 
sebișenilor  și nevoilor de progres 
ale comunității noastre locale con-
stitue principul de bază după care 
mă ghidez în luarea deciziilor ad-
ministrative. 
La capitolul proiecte câștigate anul 
acesta pentru orașul nostru pot 
aminti:
-2.000.000 EURO pentru moder-
nizare și extindere ambulatoriu la 
spital, proiect pe fonduri europene
- 6.000.000 EURO pentru moder-
nizare rețea apă și canalizare în 
Sebiș, prin care se va construi o 
stație de epurare nouă, bazine de 
apă noi, iar rețeaua de apă va �  
modernizată complet
- 3.000.000 EURO, proiect prin 
CNI( fonduri naționale guver-
namentale), proiect prin care s-a 
obținut � nanțare pentru reabili-
tarea exterioară și interioară a li-
ceului și școlii, � ind prevăzută in-
clusiv dotarea corespunzătoare a 
celor două instituții de învățământ 
din Sebiș
După cum vedeți, avem și mul-
te proiecte câștigate pentru viitor, 
aceste proiecte urmând a începe 
anul următor, după � nalizarea pro-
cedurilor legale de achiziție publică 
pentru � ecare investiție în parte.

Primar Interimar 
Radu Demetrescu

Primar Interimar
 Radu Demetrescu

Investiții la liceul din Sebiș
a fost refăcut sistemul de încălzire

Pe linia îmbunătățirii con-
dițiilor de învățământ din 
oraș, la liceul din Sebiș a fost 
schimbat sistemul de încălzi-
re, ceea ce a presupus inclusiv 
calorifere noi, precum și țevi 
și racorduri înlocuite etc.
Liceul intră în iarnă pregătit 
pentru a asigura încălzirea 
clădirii.




