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Liviu Muntean
Dragi nădrăgeni, 
Anul 2014 se apropie de sfârșit. Pentru unii a 
fost un an bun, pentru alții poate unul plin de 
încercări. Țin să vă mulțumesc pentru tot ceea 
ce ați făcut în acest an pentru ca fiecare loca-
litate componentă a comunei să arate că este 
bine gospodărită. De asemenea, le mulțumesc 
agenţilor economici, societăţilor și instituţiilor 
publice care își desfășoară activitatea în comuna 
noastră pentru buna conlucrare avută cu Primă-
ria și Consiliul Local Nădrag și sper ca această 
colaborare să fie menținută și în 2015. Nu în ulti-
mul rând doresc să îmi exprim aprecierea pentru 
toți cei care, prin activitatea depusă în diferite 
domenii- artistic, cultural, sportiv, educativ ori 
spiritual au făcut cinste comunei noastre. Îmi 
doresc, pentru noi toţi, ca anul care vine să ne 
ajutela realizarea a tot ceea ce ne-am propus. 
Atât eu cât și consilierii locali și funcţionarii 
din Primărie vom rămâne dedicaţi problemelor 
comunei și vă asigur că, în anul care vine, veţi 
găsi la primărie un sprijin și o mână de ajutor. De 
Sfânta Sărbătoare a Nașterii Mântuitorului și la 
cumpăna dintre ani, urez, din toată inima, tutu-
ror locuitorilor din Nădrag și Crivina ani mulți și 
fericiți, multă sănătate, credință și speranță. Vă 
doresc să trăiţi în pace și bunăstare aceste zile 
binecuvântate, închinate mi racolului Nașterii 
Domnu lui, iar anul care vine să stea sub semnul 
împlinirilor și al încrederii. Crăciun fericit! La 
mulți ani!

Editorial

Primăria și Consiliul loCal nădrag vă urează CrăCiun feriCit și la mulți ani!

Au cinstit memoria înaintașilor, a fă-
uritorilor statului român, a celor care 
au luptat pentru țară, neam și tricolor, 
pentru Unire și România Mare. Au reci-
tat poezii și au cântat cântece patriotice, 
au avut cocarde tricolore în piept, au 
avut la clase steaguri tricolore, au simțit 
în suflete emoția de a fi român. Este vor-
ba de elevii nădrăgeni care au aniversat 
Ziua Națională a României. 

Patriotism, reculegere, dragoste de țară- 
acestea au fost doar o parte din sentimen-
tele încercate de participanții la acțiunile 
de sărbătorire a 96 de ani de la momen-
tul Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918. 
Elevii au luat parte la o serie de activități 
menite a evoca Ziua Națională. O parte 
dintre ei au fost prezenți la un simpozi-
on la care s-au recitat poezii, s-au cântat 
imnul național și alte cântece patriotice în 

acompaniamentul la chitară al profesoru-
lui de istorie Adrian Șandru. De aseme-
nea, a avut loc un concurs de desene cu 
tema Marii Uniri. Cei mai micuți dintre 
elevi au aflat de la doamnele învățătoare 
semnificația Zilei Naționale a României. 
Au fost activități cu deosebită încărcătu-
ră emoțională la care deopotrivă elevii și 
dascălii au simțit mai mult ca oricând că 
sunt români.

Ziua Națională  cu elevii nădrăgeni

Hotărâri ale Consiliului  
Local Nădrag

În ședințele Consiliului Local Nădrag din luni-
le octombrie și noiembrie au fost adoptate mai 
multe hotărâri ce au vizat, printre altele, recti-
ficarea bugetului local, aprobarea unor lucrări 
de investiții, achiziții de pavele, cadouri pentru 
cei mici cu ocazia Crăciunului etc.  Hotărârile 
aleșilor locali sunt următoarele: 

 � HCL nr. 51 din 14 octombrie 2014 privind 
rectificarea bugetului de venituri și cheltu-
ieli al Consiliului Local al Comunei Nă-
drag, pentru anul 2014.

 � HCL nr. 52 din  din 29 octombrie 2014 
privind aprobarea efectuării de lucrări de 
conservare la obiectivul de investiţii „Reabi-
litare, refuncţionalizare și mansardare sediu 
primărie în comuna Nădrag judeţul Timiș”, 
investiţie executată asupra unui imobil ca 

face parte din domeniul public al comunei 
Nădrag. Lucrările de conservare vor consta 
în montarea învelitorii din tablă la acoperi-
șul clădirii.

 � HCL  nr. 53 din 29 octombrie 2014 prin 
care s-a decis  achiziţionarea de flori și ar-
bori ornamentali.

 � HCL nr. 54 din 29 octombrie 2014 privind 
modificarea componenţei comisiilor de spe-
cialitate ale Consiliului Local al comunei 
Nădrag.

 � HCL nr. 55 din 29 octombrie 2014 de apro-
bare a solicitării de prelungire până la data 
de 05.05.2015 a Scrisorii de Garantare de la 
FNGCIMM SA IFN pentru un împrumut 
necesar realizării Centrului infoturistic

 � HCL nr. 56  din 26 noiembrie 2014 privind 
o a doua rectificare  a bugetului de venituri 
și cheltuieli al Consiliului Local al Comunei 
Nădrag, pentru anul 2014.

 � HCL nr. 57  din 26 noiembrie 2014 pri-

vind evaluarea în vederea vânzării a unor 
terenuri intravilane din comuna Nădrag.

 � HCL nr. 58 din 26 noiembrie 2014 prin 
care aleșii locali au aprobat achiziționarea 
a 150 mp pavele pentru pavaj în vederea 
amenajării de trotuare. De asemenea, s-a 
decis montarea de către personalul Primări-
ei Nădrag a pavajului pe strada Turnătoriei 
din Nădrag pe suprafaţa de 100 mp. și pe 
strada principală din Crivina pe suprafaţa 
de 50 mp.

 � HCL nr. 59 din 26 noiembrie 2014 pri-
vind aprobarea cumpărării de cadouri ce 
vor fi distribuite copiilor din comuna Nă-
drag , cu prilejul Crăciunului. Astfel, se vor 
achiziționa  500 pachete cadou constând în 
alimente și dulciuri. 

 � HCL nr. 60 din 26 noiembrie 2014 prin 
care s-a aprobat achiziția unui număr de 
500 de calendare cu imagini din comuna 
Nădrag.

UN FESTIVAL DE SUFLET,

”Am plecat să colindăm” 
– ediția a V-a
Devine tradiție ca, în preajma Sfintelor 
Sărbători de iarnă, Primăria și Consiliul 
Local Nădrag în colaborare cu Liceul 
Tehnologic ”Traian Grozăvescu” să ofere 
nădrăgenilor un spectacol deosebit de co-
linde strămoșești și obiceiuri de Crăciun 
în interpretarea grupurilor de colindători 
din comuna noastră. Evenimentul, aflat la 
cea de-a V-a ediție, va avea loc în data de 
17 decembrie, de la ora 10, pe scena din 
parcul central dacă vremea va permite sau 
într-o sală dacă afară vor fi condiții meteo 
potrivnice (frig, ninsoare). Vă așteptăm cu 
drag!

VINE MOȘUL...

În data de 17 
decembr ie , 
la Festivalul 
de colinde,  
Moș Crăciun 
își va face 
apariția la 
Nădrag. Primăria și Consiliul Local 
au ”avut grijă” ca sacul Moșului să fie 
umplut cu 500 de cadouri pen tru toți 
copiii, preșcolari și elevi, din comună. 

Pe scurt, de la Primărie
 � ”Pe perioada iernii, toți locuitorii comunei sunt rugați să ia mă-

surile de îndepărtare a zăpezii din fața caselor. Pentru prevenirea 
accidentelor, gospodarii trebuie să arunce pe trotuarul din fața ca-
sei nisip sau sare. Pe perioada iernii, dacă vor fi căderi de zăpadă,  
Primăria  va acționa  pentru deszăpezirea drumurilor și străzilor 
din comună, a facilitării accesului locuitorilor spre instituții publi-
ce, dispensar, școli și grădinițe„ spune viceprimarul Vasile Minea

 � cu prilejul Sărbătorilor de iarnă, la fel ca și în anii trecuți, 
administrația locală va face  o surpriză luminoasă de care să se 
poată bucura nădrăgenii la căderea nopții. Astfel, în parcul din 
centrul Nădragului, pe arterele principale vor fi instalate ghirlan-
de multicolore, luminiţe colorate, steluţe și globuri astfel ca toată 
lumea să simtă în suflet spiritul sărbătorilor. 

 � Beneficiarii de ajutoare alimentare de la Uniunea Europeană au 
primit deja prin poștă cupoanele pentru ridicarea acestora. La 
nivelul Primăriei Nădrag s-a asigurat spațiul necesar depozitării 
ajutoarelor alimentare și s-a constituit un grup de lucru care va or-
ganiza distribuția atunci când acestea vor sosi. Primăria Nădrag va 
informa din timp asupra locului și datei cînd respectivele ajutoare 
vor putea fi ridicate de către cei în drept. 

ALEGERI 
PREZIDENȚIALE 2014
Klaus Werner Iohannis- 
președintele ales  
al României

În turul al doilea al alegerilor prezi-
den țiale în comuna Nădrag  s-au pre-
zentat la vot un număr de 1463 de 
persoane. Din totalul voturilor vala-
bil exprimate candidatul Victor Vio-
rel Ponta a obţinut 646 voturi (44%) 
iar candidatul Klaus-Werner Iohan-
nis a obţinut 817 voturi (56%).  

”Dumneavoastră, locuitorii din 
comuna Nădrag, alături de ceilalți 
români din țară și străinătate, ați 
ales președintele României pentru 
următorii cinci ani. Vă mulțumesc 
pentru că ați fost prezenți în număr 
mare  la urne și vă respect opțiunea 
pentru modul cum ați votat, indi-
ferent căruia dintre candidați i-ați 
acordat votul. Prin aceasta ați do-
vedit responsabilitate și spirit ci-
vic.” Primar, Liviu Muntean
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Crăciun fericit, 
IISUSE!

DE PETRU PEȚA

În prag de blândă primăvară,
MARIA , Sfântă Fecioară,
A primit Bunavestire
Pentru-a noastră mântuire ;
„Bucură-Te, Cea plină de Har”
Ca pe-al Domnului Altar
Să aduci lumii în dar
Pe CRISTOS, Sfântul Cezar !...

Să nască Sfântă Făptură,
Cum este scris  în Scriptură,
Lumii de știre-i dădea
O Stea-n cer, ce strălucea !

Văzând Steaua luminată,
Magii porniră de-ndată,
Pruncului să i se-nchine,
Că-i Cel cu puteri divine
Și-nvăţătură cerească
Sortit să ne mântuiască ! ...

Cu-nchinăciune datori,
Au venit și trei păstori
Și-n adâncă adorare

Îi căzură la picioare
Fecioarei cu Har Sfânt, MARIA
Și Fiului Ei, MESIA ! ...

Nașterea DOMNULUI, Sfântă,
De-atunci toată lumea-o cântă
Și se roagă la Altare
Spre-a păcatelor iertare  ! ...

De-a copiilor colinde
Seara de Ajun s-aprinde,
Bucuria ne cuprinde
Și-n toată lumea se-ntinde ! ...

Omule bun, omule bun,
După obicei străbun
Adu daruri în Ajun
Să fim veseli de CRĂCIUN !
Pentru-o clipă, lângă brad,
Faceţi închinării vad,
Lui CRISTOS să-I mulţumim
Că mai buni putem să fim !

Nădrag 28 Noiembrie, 2014

Sfânta sărbătoare a Crăciunului este un 
moment al împăcării și al bucuriei, în 
mijlocul celor dragi. Fie ca emoţia pe care 
o împărtășim cu toţii în preajma Nașterii 
Domnului să ne umple tuturor sufletul 
de lumină și iubire.Doresc locuitorilor 
judeţului Timiș ca sărbătorile de iarnă să 
fie pentru toţi prilej de fericire, iar anul 
care vine să stea sub semnul împlinirilor.

La Mulţi Ani!
EUGEN DOGARIU

PREFECTUL JUDEȚULUI TIMIȘ

În pragul Sfintelor sărbători ale Cră-
ciunului, vă transmit tuturor multă 
sănătate, liniște sufletească și pros-
peritate. Anul Nou 2015 să vă adu-
că în dar împliniri, belșug și bucurii. 
Crăciun fericit și La Mulţi Ani!

Titu Bojin,
Președintele  

Consiliului Judeţean Timiș

Sfânta Sărbătoare a Mântui-
torului Nostru Iisus Hristos 
să vă umple casele de lumină, 
belșug și bucurii. Să trăiţi în 
pace aceste zile închinate Cră-
ciunului, iar anul 2015 să vă 
aducă în dar multă sănătate și 
prosperitate. La Mulţi Ani!

 
Călin Dobra,

Vicepreședintele Consiliului Judeţean Timiș

Fie ca Sfintele Sărbători ale iernii să-și reverse ha-
rul asu pra dumneavoastră și a celor dragi, să aducă 
liniște în casele nădrăgenilor și crivinenilor, să vă 
sporească sănătatea și belșugul, să vă împlinească 
gândurile și speranțele. Vă doresc să aveţi parte de 
zile minunate, de un Moș Crăciun darnic și 
bun, să vă bucuraţi și să așteptaţi anul ce vine, 
un an mai bogat în îm pliniri, mai înalt în 
aspiraţii și plin de succese. 
Vă doresc din suflet, Crăciun fericit și 
La Mulţi Ani! Primar, Liviu Muntean

Crăciunul e aproape și sufle tul se prime-
nește să primeas că cu pace și voie bună 
vestea Nașterii Domnului nostru. În prag 
de sărbătoare, pregătiţi-vă casa pentru co-
lindători și sufletul pentru bucuriile ce îl 
așteaptă în seara de Ajun. 

Sărbători fericite!
Viceprimar 

Vasile Minea

CONSILIERII LOCALI

Vasile Minea- viceprimar
Breabăn Goergel

Călin Florea
Florea Doina

Grissak Axente- Vasile
Jurconi Flavia Ioana

Jurj Remus
Linginari Puiu Ioan
Lăzărescu Marinică

Stoian Zaharia
Ungur Vasile

 
ANGAJAȚII PRIMĂRIEI NĂDRAG

 � Medicii de familie dr.Nițu Lucian 
Petruț, dr. Katay Eugenia

 � Medicul stomatolog dr. Nițu Csila
 � Director Liceu Tehnologic  ”Traian 

Grozăvescu” prof. Stoiconi Cristian
 � Director adjunct  Liceu Tehnologic 
”Traian Grozăvescu”- prof. Mărcuț 
Monika

 � Agent șef Manea Silviu
 � Șef Ocol silvic ”Ana Lugojana”- Oprea 
Ioan

 � Șefii Ocol silvic ”Ana Lugojana”, 
district Nădrag- Cireșan Dinu, Damșa 
Cosmin

 � Diriginte Oficiu Poștal - Șerban Aneta

Urează tuturor locuitorilor comunei 
Nădrag ca Sfintele Sărbători ale Crăciu-
nului să le umple sufletele de bucurie și 
să le aducă liniște, bunăstare și mulţu-
mire. Crăciun fericit și La mulți ani! 

NAȘTEREA DOMNULUI

An de an, creștinii se pregătesc cum se cu-
vine, timp de șase săptămâni, pentru a în-
tâmpina marele praznic al Nașterii Dom-
nului.
Sărbătoarea Nașterii Domnului, aduce în 
sufletul nostru, al tuturor: pacea, bucu-
ria și speranţa. Este perioada când putem 
aduce și noi în sufletele semenilor noștri, 
bucurie și speranţă, prin bucuria de a dă-
rui, așa cum Dumnezeu ne-a făcut cel mai 
mare dar, prin trimiterea în lume, a Fiului 
Său, pentru mântuirea noastră.
În prag de sărbători, vă dorim ca, Nașterea 
Domnului să vă lumineze sufletele și să vă 
aducă sănătate, bucurii și împliniri! Sărbă-
tori Fericite și La Mulţi Ani!

PAROHIA ORTODOXĂ „POGORÂ-
REA SFÂNTULUI DUH” NĂDRAG.

FIRMELE:
SC Tehnocer SRL Nădrag

SC Ro- Alto Gradimen to, punct lucru Nădrag
SC Fin As Pro SRL Nădrag

SC Calzaturificio Torre SRL Lugoj, punct lucru Nădrag
SC Bradul SRL Nădrag
SC Tunad SRL Nădrag
SC GTB SRL Nădrag

AF Orban Fabian și Felix- Nădrag
SC BCC SRL, punct lucru Nădrag

AF Balaș Cristian Nădrag

Urează tuturor locuito rilor comunei Nădrag, Sărbători fe-
ricite! Fie ca Sfintele Sărbători ale Crăciunu lui să vă aducă 
pace în suflete, să nătate și fericire.  Vă urăm să aveţi parte 
de bucurii, iar anul care vine să stea sub sem nul împliniri-

lor și al încrederii în tr-un viitor mai bun.
CRĂCIUN FERICIT ȘI UN AN NOU 2015  

ÎMBELȘUGAT !

BISERICA PENTICOSTALĂ NĂDRAG

Se apropie sărbătorile de iarnă și cu toții, în pragul acestor sărbători, purtăm 
în inimile noastre sentimentul de pace, iubire și multă liniște sufletească, adu-
cându-ne cu bucurie aminte de dragostea lui DUMNEZEU și de versetul 
biblic din Ioan 3.16; Fiindcă atât de mult a iubit DUMNEZEU lumea, că a 
dat pe singurul Lui fiu, pentru ca orice crede în El, să nu piară, ci să aibă viață 
veșnică. Apropiați-vă de DUMNEZEU !

Vă dorim Sărbători fericite și un călduros LA MULȚI ANI !
DUMNEZEU să vă binecuvânteze!

Adunarea Creștină str. 
Hai duca Nădrag vă 
dorește un ”La mulți 
ani” în Domnul Isus. 
Încredere în Domnul 
în inima ta și nu te spri-
jini pe priceperea ta. 
Nu fii înțelept în ochii 
tăi! Teme-te de Domnul 
și depărtează-te de rău!

În  prag de Sfinte Sărbă-
tori, Primăria Nădrag le 
mulțumește pentru buna 
colaborare avută în cur-
sul anului: 

 � cadrelor didactice, 
elevilor, personalului 
auxiliar  de la  Liceul 
Tehnologic ”Traian 
Grozăvescu

 � Federației ”Ca-
ritas” a Diecezei 
de Timișoara, 
președintelui acesteia, 
dl. Herbet Grun și 
familiei Huțan

 � personalului Oficiu-
lui Poștal Nădrag

 � lucrătorilor Postului 
de Poliție Nădrag

 � cultelor religioase din 
comună

Tuturor le dorim Cră-
ciun fericit și La mulți 
ani! 

Cu câteva zile înainte de timpul adventului 
în bisericile romano- catolice, este expusă co-
roana de advent cu patru lumânări. În prima 
duminică se aprinde prima lumânare, în a 
doua ard două și când se aprind toate pa-
tru înseamnă că suntem în fața Crăciunului. 
Adventul este timpul de așteptare și de pre-
gătire a Crăciunului. În acest timp se cum-
pără cadourile pentru cei cărora le facem o 
bucurie. Adventul trebuie să fie și timpul de 
înoire spirituală. În această perioadă să fim 
atenți cu cei din jurul nostru și să fim dispuși 
a ajuta pe cei nevoiași.  Miercuri, pe data de 
24 decembrie tinerii merg cu o mică iesle 
pe la casele oamenilor pentru a duce vestea 
nașterii mântuitorului și seara, ora 21 în bi-
serica catolică din localitatea noastră, începe 
sfânta liturghie. Pe data de 25.XII. anul cu-
rent, prima zi a Crăciunului misa este la ora 
10. A doua zi, 26.XII- sfânta liturghie este 
tot la ora 10. 

Sărbători fericite va dorește preotul Iosif 
Hollschwandner
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CĂSĂTORII
 

Farcaș Andrei cu Bogdan Flavia Anișoara în 
04.10.2014

Baban Viorel Alexandru cu Rahela Juratoni în 
22.11.2014

Le dorim “Casă de piatră!”

Decese
Alistar Silvia (80 de ani)- născută la 
05.05.1934, decedată în 27.10.2014

Pașca Gianina Iuliana (23 de ani)- născută la 
27.02.1991, decedată în 11.11.2014

Mate Șandor Albert (47 de ani)- născut la 
25.08.2014, decedat în 24.11.2014

Dumnezeu să îi 
odihnească în pace!

Nașteri
Filip Darian Matei în 15.10.2014

Să crească mare și sănătos!  
Felicitări părinților!

Urez tuturor locuitorilor comunei 
care poartă numele Andrei, Nico

lae, Ștefan, Vasile și Ioan un sincer 
“La mulţi ani!” 

Primar, Liviu Muntean

Agro Minea - Padeșu

La Cleo

Vă oferim condiții deosebite pentru petrecerea, indiferent de anotimp, 
a unor clipe de neuitat în munții Poiana Ruscăi, într-o zonă unde 
muntele se îmbină armonios cu apa. Camerele au apă caldă și căl-
dură. Asigurăm parcare pentru mașini, garaj și mașină pentru spălat. 
Bucătăria este dotată cu toate cele necesare preparării mâncării dar, la 
cerere, se poate comanda orice fel de meniu. Organizăm drumeții cu 
microbuzul la Cabana Caprioru, Lacul Surduc, Muntele Mic etc. 

Prețuri promoționale!
- 60 RON pe zi/camera pe perioada de vară 

- 100 RON pe zi/ camera pe perioada de iarnă

Telefon: 0768883263

AGRO MINEA - PADEȘU - O ALEGERE PERFECTĂ!
 

Vă așteptăm cu drag!

Suntem locul ideal pentru odihnă și relaxare. Sau, dacă sunteți o per-
soană activă, ”La Cleo” este un punct de plecare, cum nu se poate 
mai potrivit, în drumețiile care vă vor dezvălui peisajele superbe ale 
munților Poiana Ruscă!

Amplasată într-o zonă excelentă, ”La Cleo” vă așteaptă cu:
- două camere, fiecare cu cate un pat matrimonial
- bucătărie (cu posibilitatea de a pregăti mâncarea) comună cu gazda
- baie
- căldură și apă caldă (non stop)
- două garaje și o parcare

Preț cazare: 70 RON de persoană pe zi, o masă inclusă în preț.
Rezervări și informații la telefon: 0766448618

LA CLEO, GARANȚIA UNEI VACANȚE DE NEUITAT!

Final de tur pentru  
AS Padeșul Nădrag
S-a terminat prima parte a campiona-
tului Ligii a V-a Timiș, seria a III-a, 
eșalon în care activează echipa comunei 
noastre. Nădrăgenii au terminat pe lo-
cul 12 cu 11 puncte având următoarea 
linie de clasament: 15 jocuri disputate, 
trei victorii, două egaluri, 10 înfrân-
geri, golaveraj 22-48. ”Locul ocupat a 
fost sub așteptări. Pentru retur ne pro-
punem să transferăm 3-4 jucători pe 
posturile deficitare. De asemenea, în 
pauza competițională intenționăm să 
organizăm un cantonament de iarnă. 
Pentru retur ne propunem ocuparea 
locurilor 5-6 și, evident!, evoluții care 
să mulțumească suporterii” a declarat 
finanțatorul echipei, dl. Ioan Duma. 

Conducerea, banca tehnică și 
componenții lotului echipei de fotbal 

AS Padeșul Nădrag, doresc tuturor 
suporteri lor, susținătorilor și locui-

torilor comunei un Crăciun fericit și 
La mulți ani!

HALLOWEEN  
LA NĂDRAG

Au decorat dovleci, au pregătit costume și 
măști înfricoșătoare, au aflat cât mai multe 
despre sărbătoarea originară din Anglia. Au 
organizat concursuri pentru cel mai haios 
dovleac, cea mai interesantă costumație, 
cea mai înspăimântătoare mască. Este vor-
ba de elevii nădrăgeni  care în data de 30 
octombrie 2014 au sărbătorit Halloween-
ul la Cantina școlii. Au pus mult suflet și 
originalitate în organizare înv. Anda Rusu 
alături de colegii dascăli și elevi din toate 
clasele. S-au acordat diplome tuturor celor 
înscriși în concurs și, evident!, s-au stabilit 
câștigătorii după care, în final, s-a dat star-
tul la...dans și voie bună.  

EI AU FOST PREMIAȚI! 

Balaș Daiana, clasa I,  
cea mai frumoasă mască,
Fira Patric, clasa a II-a,  

cea mai interesantă mască,
Coti Andrei, clasa a V-a, 

cea mai înfricoșătoare mască,
Moruzi Alin, clasa a IV –a,  

locul III,
Halașciuc Eduard, clasa a IV-a,  

locul II,
Bozgan Natalia, clasa a III-a,  

locul I.

Proiect transfrontalier cu finanțare europeană:  
„Banatul pe drumul spre Europa”

În perioada 4 aprilie - 19 noiembrie 2014, Liceul Tehnologic „Traian 
Grozăvescu” Nădrag ,a participat alături de 14 unităţi de învăţământ 
din judeţul Timiș și 14 unităţi de învăţământ din Kikinda (Serbia) 
la proiectul transfrontalier „Banatul pe drumul spre Europa”. În ca-
drul acestuia au avut loc următoarele activități: ateliere de dezvoltare 
profesională (25-27 aprilie Băile Herculane - prof. Boroș Ioan Ștefan 
și 5 mai 2014 Kikinda - prof. Geangu Marina Doina); excursie de 
cercetare ( 8-11 mai 2014 ,Timișoara-Lugoj - Băile Herculane-Por-
ţile de Fier - Reșiţa - Timișoara, participant elevul Franţescu Laurenţiu, clasa a VIII-a și Kikinda - 
Zrenjanin - Pancevo - Varsac, participant elevul Pichler Patrik, clasa a VIII-a); olimpiada sportivă 
a elevilor din Banat; olimpiada știinţifică a elevilor din Banat, domeniile Istorie - eleva Dobra 
Cătălina, clasa a V-a și Geografie - eleva Bușe Denisa clasa a V-a. De asemenea, în cadrul proiec-
tului a fost elaborată și o Monografie a Banatului, lucrare de certă valoare istorică și publicistică, 
colectivul de cercetare fiind alcătuit și din dascăli și elevi nădrăgeni. 

Balul  
bobocilor

Dans, distracție, glume, probe 
haioase, surpri ze și o mult aș-
teptată discotecă- de toate aces-
tea au avut parte par ti ci pan ții la 
Balul bobocilor – ediția 2014, de 
la Liceul Tehnologic ”Traian Gră-
zăvescu” Nădrag. Evenimentul a 
avut loc în data de 31.10.2014, al 
Cantina Școlii. 
Juriul a fost alcătuit din dascăli (d-na 
director adjunct Mărcuț Monika, prof. 
Jigmond Ana, prof. Dumescu Dan, prof. 
Chițu Oana, prof. Crivinanțu Mirela, 
prof. Jurconi Ioana, Valuch Daniela, 
Biriescu Roxana, Șurtea Lavinia) și din 
reprezentanți ai agenților economici 
(Orban Fabian, Muntean Bianca, Cio-
banu Maria, Galbenu Paul, Link Denis). 
Organizatorii le-au pregătit perechilor 
de boboci înscrise în concurs probe care 
de care mai hazlii și pline de inedit. În 
final, juriul a deliberat: Miss Boboc 
2014 a fost aleasă Kristine Bojan iar 
Mister Boboc Gabriel Prună. De ase-
menea s-au desemnat Miss și Mister 
Simpatie, Originalitate, Carismă, Ener-
gie, Creativitate, Entuziasm. Felicitări 
organizatorilor, juriului și, nu în ultimul 
rând, bobocilor școlii nădrăgene pen-
tru reușita acestui eveniment!

Ce probe au fost ?
1. „Rima”: concurenții s-au prezentat 
reciproc în rime.
2. Băiatul a trebuit să caute cu gura 
în două farfurii cu frișcă inelul pe care 
apoi i l-a dăruit partenerei într-un 
mod original, iar fata după primi-
rea inelului i-a făcut o declarație de 
despărțire. 
3. Perechile au extras o melodie și au 
cântat-o în duet.
4. Fata legată la ochi a ales dintr-o 
cutie cinci obiecte vestimentare, iar 
băiatul care avea o lămâie în gură, 
pentru a nu putea comunica cu ea, 
trebuia să le îmbrace. Apoi băiatul a 
trebuit să imite mișcările de dans ale 
partenerei. În finalul probei băiatul a 
trebuit să se învârtă în jurul unei bâte 
foarte repede și apoi să alerge printre 
jaloane.
5. Proba de dans: partenerii legați 
unul de celălalt de-o mână și de-un 
picior au trebuit să danseze pe dife-
rite ritmuri.
6. Proba de originalitate în care bo-
bocii au făcut fiecare ce au știut mai 
bine: pantomimă, dans, scenetă.

EI AU FOST LAUREAȚII!
Miss Boboc: Bojan Kristine
Mister Boboc: Prună Gabriel
Miss Simpatie: Harag Andrada
Mister Simpatie: Zamfir Raul
Miss Originalitate: Căprariu Roxana
Mister Originalitate: Cristescu Cristian
Miss Carismă: Nistor Emanuela
Mister Carismă: Haivaca Andrei
Miss Creativitate: Olariu Mirabela
Mister Creativitate: Gavriluț Dorinel
Miss Entuziasm: Paseca Denisa
Mister Entuziasm: Drăgoi Nicușor
Miss Energie: Popa Daiana
Mister Energie: Raul Haivaca
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CALENDAR 2015
IANUARIE

L M M J V S D

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

FEBRUARIE
L M M J V S D

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28

MARTIE
L M M J V S D

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

IULIE
L M M J V S D

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

AUGUST
L M M J V S D

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

SEPTEMBRIE
L M M J V S D

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

APRILIE
L M M J V S D

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

MAI
L M M J V S D

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

IUNIE
L M M J V S D

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30

OCTOMBRIE
L M M J V S D

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

DECEMBRIE
L M M J V S D

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

NOIEMBRIE
L M M J V S D

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31


