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 Dragi locuitori ai Nădragului 
 
 
 
 Se apropie Sfintele Paşti şi cu această ocazie domnul primar Liviu Muntean , domnul viceprimar Vasile Minea , 
Consiliul Local  şi angajaţii primăriei , doresc să vă adreseze tuturor cetăţenilor comunei , sărbători fericite alături de cei 
dragi , urări de sănătate şi bunăstare , cu promisiunea că vom trece pe la casele dumneavoastră să vă felicităm personal. 
 Totodată cu ocazia Sărbătorii Floriilor , dorim să felicităm pe toţi cei care poartă numele de Florica, Florin , sau 
nume de floare.  
 

 
 
 

HOTĂRÂREA nr. 14 din 6 martie 2008 - privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pentru anul 2007 .  
HOTĂRÂREA nr. 15 din 06 martie 2008 - privind organizarea unei licitaţii pentru atribuirea contractului de lucrări pentru 
obiectivul de investiţii „Înlocuirea reţelei de canalizare pe strada Padeş “ 
Se intenţionează înlocuirea reţelei vechi de canalizare de pe str. Padeş , care prezintă mari defecţiuni. 
HOTĂRÂREA nr.16 din 06 martie 2008 -privind organizarea unei licitaţii pentru atribuirea contractului de lucrări pentru 
obiectivul de investiţii „Reparaţii cu piatră concasată a străzilor din  comuna Nădrag “În cursul lunilor aprilie şi mai se vor 
executa lucrări de reparare a străzilor din comună , prin aşternerea şi tasarea de piatră concasată sau balast, în porţiunile care 
prezintă gropi sau locuri noroioase.  
HOTĂRÂREA nr.17 din 06 martie 2008 -privind organizarea unei licitaţii pentru atribuirea contractului de servicii pentru 
„Întocmire studiu de fezabilitate pentru reabilitarea corpurilor de clădire de la Grupul Şcolar Traian Grozăvescu Nădrag” 
Hotărârea a fost adoptată pentru a se întocmi documentaţia prevăzută de legislaţia în vigoare, urmând ca ulterior pe baza 
documentaţiei să se execute lucrări de reparaţii la corpurile de clădire ale Grupului Şcolar „Traian Grozăvescu” Nădrag. 
HOTĂRÂREA nr. 18 din 06 martie 2008 - privind activarea comandamentului antiepizootic local al comunei Nădrag  
Comandamentul antiepizootic a fost activat  în vedere adoptării de măsuri care să contribuie la prevenirea apariţiei de focare de 
gripă aviară şi pestă porcină pe teritoriul comunei Nădrag .   
HOTĂRÂREA nr. 19 din 06 martie 2008 - privind aprobarea editării ziarului de informare locală „Foaia Nădrăgeană” 
HOTĂRÂREA nr. 20 din 06.martie 2008                                                                                                                                                        
Privind realizarea proiectului  „ Reabilitare  şi  extindere  reţea  de  ape  uzate( canalizare şi staţie epurare ) şi 
îmbunătăţire reţea de drumuri în comuna Nădrag , localitatea Nădrag , judeţul Timiş”    
HOTĂRÂREA nr. 21 din 06 martie 2008-privind refacerea unor studii de fezabilitate. 
HOTĂRÂREA nr. 22 din 25 martie 2008 -privind acordul de principiu în vederea participării Comunei Nădrag la capitalul 
social al Operatorului Regional SC Aquatim SA 
HOTĂRÂREA nr. 23 din 25 martie 2008 privind asocierea comunei Nădrag la  Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară 
Timiş. Pentru a se asigura pe viitor posibilitatea de accesare a fondurilor europene pentru lucrări de infrastructură o condiţie 
obligatorie va fi  ca şi comuna Nădrag să adere la unele asociaţii sau operatori regionali, organizate la nivel judeţean. 
HOTĂRÂREA nr. 24 din 25 martie 2008 -privind achiziţionarea directă fără licitaţie a unor produse . Pentru îmbunătăţirea 
aspectului urbanistic al comunei Nădrag, vor fi cumpărate flori în valoare maximă de 10.000 lei pentru plantarea în comună, 
complexe de joacă în valoare maximă de 17.600 lei care vor fi montate în locuri în care nu există la ora actuală şi mobilier 
stradal în valoare maximă de 27.000 lei constând în bănci, mese, coşuri de gunoi etc.. 
HOTĂRÂREA nr. 25 din 31 martie 2008 -privind organizarea unei licitaţii pentru atribuirea contractului de servicii pentru 
întocmirea studiului de fezabilitate  pentru obiectivul de investiţii „Amenajarea sediului Primăriei Nădrag în imobilul situat la 
adresa Nădrag , Piaţa Parc nr.13 jud. Timiş” imobil în care a funcţionat clubul muncitoresc al SC Ciocanul SA. Pentru a se 
asigura desfăşurarea actului de administraţie publică la un nivel cât mai modern în interesul locuitorilor comunei Nădrag, se va 
muta sediul primăriei în clădirea în care a funcţionat clubul muncitoresc al SC Ciocanul SA,  clădire care se degradează pe zi 
ce trece şi la ora actuală este folosită într-un  mod necorespunzător.  
HOTĂRÂREA nr. 26 din 31 martie 2008 -privind achiziţionarea directă fără licitaţie de tâmlărie PVC cu geam termopan 
pentru Grupul Şcolar Traian Grozăvescu Nădrag. 
      Pentru  reducerea pierderilor de energie termică şi  îmbunătăţirea confortului termic de la Grupul Şcolar Traian Grozăvescu 
Nădrag şi pentru îmbunătăţirea aspectului clădirii liceului, se vor achiziţiona şi monta  25 buc. ferestre din profil PVC 
termoizolante şi  1 buc uşa din profil PVC termoizolantă . 
HOTĂRÂREA nr. 27 din 31 martie 2008 -privind achiziţionarea directă fără licitaţie de eurobubele pentru colectarea 
deşeurilor menajere din localităţile Nădrag şi Crivina.  
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Pentru finalizarea acţiunii de amplasare de europubele pentru colectarea deşeurilor menajere de pe raza comunei Nădrag şi 
satului aparţinător Crivina, vor fi achiziţionate un număr de 70  europubele de 240 litri şi 30 buc europubele de 1100 litri ce 
vor fi amplasate la blocurile din comună. 
HOTĂRÂREA nr. 28 din 31 martie 2008 privind achiziţionarea directă fără licitaţie a unui sistem electronic de arhivare a 
documentelor Primăriei comunei Nădrag .Se va achiziţiona un sistem electronic de arhivare a documentelor Primăriei comunei 
Nădrag, pentru a se asigura o mai bună evidenţă a documentelor primite emise în activitatea instituţiei. În acest fel se vor scurta 
timpii de aşteptare a diverselor documente solicitate de populaţie.  
HOTĂRÂREA nr. 29 din 31 martie 2008 -privind achiziţionarea directă fără licitaţie a unor materiale necesare lucrării de 
amenajare a reţelei de apă potabilă în localitatea Crivina , lucrare executată în regie proprie . 
HOTĂRÂREA nr. din 31 martie 2008 -privind aprobarea casării şi scoaterii din uz a unor mijloace fixe şi obiecte de 
inventar din inventarul Grupului Şcolar „Traian Grozăvescu” Nădrag 
HOTĂRÂREA nr. 31 din 31 martie 2008-privind aprobarea cumpărării de cadouri ce vor fi distribuite locuitorilor comunei 
Nădrag , cu prilejul sărbătorilor de Paşte. Hotărârea a fost adoptată având în vedere tradiţia de a fi dăruite cadouri  locuitorilor  
comunei Nădrag cu prilejul  sărbătorilor religioase ; 
HOTĂRÂREA nr. 32 din 31 martie 2008- privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al 
Comunei Nădrag pentru anul 2008. 
Rectificarea bugetului s-a făcut pentru a se asigura fondurile necesare plăţii integrale a salariilor cadrelor didactice care au 
unele restanţe la plata salariilor, şi pentru a se asigura fonduri pentru amenajarea unei piscine pentru locuitorii comunei 
HOTĂRÂREA nr. 33 din 30.martie 2008-privind modificarea şi completarea Hotărârii nr. 20 / 06.03.2008 privind realizarea 
proiectului „ Reabilitare  şi  extindere  reţea  de  ape  uzate  ( canalizare şi staţie epurare ) şi îmbunătăţire reţea de 
drumuri în comuna Nădrag , localitatea Nădrag , judeţul Timiş                                                                                                                                                   
HOTĂRÂREA nr. 34 din 30.martie 2008 Privind desemnarea reprezentantului legal de proiect  pentru proiectul „ 
Reabilitare şi  extindere reţea de ape uzate(canalizare şi staţie epurare)şi îmbunătăţire reţea de drumuri în comuna 
Nădrag, localitatea Nădrag , judeţul Timiş”                                                                                                                                                              
HOTĂRÂREA nr. 35 din 30 martie 2008- privind  asigurarea mentenanţei şi gestionării reţelei publice de ape uzate realizată 
prin proiectul  „ Reabilitare  şi  extindere  reţea  de  ape  uzate  ( canalizare şi staţie epurare ) şi îmbunătăţire reţea de 
drumuri în comuna Nădrag , localitatea Nădrag , judeţul Timiş”  finanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală .  
La nivelul comunei Nădrag se întocmeşte documentaţia pentru accesarea de fonduri europene prin FEADR , în vederea 
extinderii reţelei de canalizare pe teritoriul întregii comune, în vederea amenajării unei staţii noi moderne de epurarea apelor 
reziduale . De asemenea prin fondurile respective se va asfalta strada Padeş pe întreaga lungime a ei.  
 

privind numerotarea si delimitarea secţiilor de votare în   comuna Nădrag,          
circumscripţia electorala nr.64 , în vederea desfăşurării alegerilor autorităţilor 
administraţiei publice locale,  din data de 01.06.2008,  

Secţia de votare nr.1 Nădrag                   Str.Lunca, Poienii, Ghioceilor, Oţelarilor,  
Grădiniţa Nădrag                               Metalurgistilor, Haiduca, Pasaj Stadion,   
Str.Grădiniţei,nr.1                           Tineretului, Pasajul Nufărului,Grădiniţei,  
Nu are telefon Piaţa Parc, Piaţa Centrală, Aleea Teilor, Izvorului, Izvodea, 

Fagului 
Bl.nr.1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16,  
17, 22 

Secţia de votare nr. 2 Nădrag  Str.Turnătoriei, Scolii, Padeş,Splaiul 
Scoala Generala Nădrag Strandului, Brătoane, Liniştei, Splaiul  
Str.Scolii,nr.1 Nucilor, Aleea Bradului, Splaiul Cornet,  
Tel. 328315 Cornet, Alunului,   

Bloc nr.5, 7, 9, 13, 18, 19, 20, 21 
 Secţia de votare nr 3 Sat Crivina  
 Scoala Generală Crivina    de la nr.1 la nr.114 
 Tel:328698  
 

E primăvară ; natura renaşte şi odată cu ea simţim nevoia evadării în natură şi a 
mişcării. 

 E bine să simţim acest lucru , dar ar fi bine ca toate acestea să fie în mod benefic. 
 Incepe să dea colţul ierbii , verde şi frumos, dar frumuseţea şi strălucirea lui este pălită de pungile de plastic de la 
diverse snacksuri , chipsuri , napolitane , sau sticle de plastic şi doze de sucuri. 
 Ne doare sufletul să vedem , mai ales din partea tinerilor comunei, atâta nepăsare. Sunt atâtea coşuri de  
gunoi , nu e necesar să poluăm apa , să murdărim trotuarul .  
 Rugămintea noastră ar fi , ca odată cu această renaştere , să renaştem şi noi ,dorinţa de curăţenie : în faţa casei , pe 
malul apei , acolo unde avem casa , să văruim pomii , să sădim flori , pentru ca această comună a noastră , de care suntem 
mândri , să arate bine . Dorim ca atunci când cineva străin ne calcă pragul comunei să spună :” – Uite ce oameni gospodari are 
această comună!” 
 Edilii noştri îşi dau concursul , dar trebuie să-i ajutăm . Haideţi ca împreună să dedicăm o zi curăţeniei comunei ; să 
nu ne fie ruşine să luăm o mătură în mână şi să facem noi ceva pentru comuna noastră . Ce ziceţi , dragi nădrăgeni?… 
 Aşteptăm sugestii , propuneri , iniţiative. 
 Veniţi la noi şi noi vă vom ieşi în întâmpinare. 
 
       Emilia Brînduşescu 

INDEMN DE PRIMĂVARĂ 

DISPOZIŢIA 84/28.03.2008 
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O şedinţă scurtă la Primărie şi suntem anunţaţi de domnul        primar 
Liviu Muntean , că vom merge la Bucureşti , pentru a fi filmaţi la postul 
TV Favorit la emisiunea „Primarul favorit”.Suntem deschizători de drum 
în Banat , pentru această emisiune , aşa că ne putem mândri cu acest fapt. 

 Apoi urmează linişte în sală . Trecem de la încântare la extaz , pentru ca mai apoi să coborâm cu picioarele pe pământ 
şi să ne îngrijorăm . Timpul este scurt , sunt foarte multe de făcut , trebuie stabilit un program , cine va colabora la acest 
program şi cu ce. 
 Urmează două zile de haos , după care ne mobilizăm . Timpul e şi aşa scurt , dacă mai tărăgănăm nu vom putea face 
mare lucru.  
 Parte artistică este cel mai greu de realizat . Sunt necesare persoane talentate şi cu experienţă în domeniu .Şi astfel 
mâna de ajutor , ne este dată , pentru început de doamna Ana Dragomir , care pregăteşte un grup folk împreună cu doamna 
Sepetiuc Lelica.. Acelaşi grup este învăţat tot de dânsa câteva melodii populare . Avem copii talentaţi în Nădragul nostru , iar 
dânsa  este cea care valorifică aceste talente.  
 Apoi este necesară şi o suită de dansuri . De unde să găseşti , aşa de repede , câteva perechi , care pe lângă faptul că 
sunt buni dansatori , trebuie să-şi sincronizeze mişcările . Aici primim ajutor , de la soţia domnului primar , Ionela Muntean , o  
foarte bună dansatoare , care promite tot concursul . Apoi domnul director adjunct de la Grup Şcolar Traian Grozăvescu ,  
Cristian Stoiconi  şi astfel o pereche e formată. Având în vedere că a noastră comună este formată din Nădrag şi Crivina , 
ajutorul ne este dat de oamenii din Crivina . Familia Hădărău ( tatăl , mama şi fiica ) îşi dau tot interesul pentru suita de 
dansuri. Incă trei persoane din Crivina şi suita de patru perechi este gata. Domnul Daminescu, zis Saxi , vine cu muzica şi 
încep repetiţiile . Prima repetiţie se ţine la Crivina . Începe coordonarea mişcărilor . E greu , dar nu imposibil . Avem o misiune 
şi asta ne dă forţă să facem eforturi pentru reuşită . Următoarele repetiţii se fac la Grupul Şcolar Traian Grozăvescu. Până la 
urmă am reuşit. Patru perechi de dansatori , care se sincronizează pe ritmul jocului de doi în stil bănăţean. 
 Domnul Balaş Ioan , un talentat constructor al căsuţelor în copaci , se pune a face o machetă la scară mică , pe care să 
o prezinte la emisiune.  
 Apoi o misiune care necesită multă artă  , este şi partea culinară . Sunt necesare bucate specifice zonei în care locuim . 
Pe lângă specificul bănăţean , mai avem şi specific nemţesc , aşa că ne punem pe treabă. 
 Pentru prepararea bucatelor , trebuie să mulţumim în primul rând doamnei Ionela Munteanu , apoi domnului 
viceprimar Vasile Minea , doamnei director al Grupului Şcolar Traian Grozăvescu  Monica Mărcuţ , doamnei Maria Buibaş , 
doamnei Mărioara Fuior , doamnei Florica Răducu , doamnei Ingrid Springer , domnişoarei Dorina Balaş , care ne-a creat 
etichetele pentru sticlele cu băutură şi borcanele cu bunătăţi prezentate în emisiune şi bineînţeles celei care vă scrie acest 
articol. 
 O mândrie pentru comuna noastră , este şi cercul de pictură înfiinţat de doamna Mirela Crivineanţu , care a reuşit cu 
copii selectaţi de ea , să creeze minunate icoane pe sticlă . Aceste icoane , înrămate , sunt aşezate în cutii şi iau şi ele drumul 
Bucureştiului . 
 Este marţi seara , 11 martie şi începe îmbarcarea pentru Bucureşti. Emoţii multe , un drum lung şi obositor , dar nimic 
nu ne mai poate opri . Suntem hotărâţi să arătăm ţării întregi , că Banatul are multe de arătat. 
 În 12 martie dimineaţa ajungem în Bucureşti . Reuşim să găsim studiourile , unde urmează să se filmeze „Primarul 
favorit”. Avem câteva ore de răgaz , timp în care emoţiile cresc . Cele mai mari emoţii însă le are chiar primarul Liviu 
Muntean. El este favoritul , aşa că-i normal. 
 În sfârşit suntem invitaţi în studio . Suntem pentru prima oară acolo. Este ceva nou pentru noi . Emoţiile cresc la cote 
alarmante. Aproape că poţi simţi cu o atingere încărcătura emoţională din platou . 
 În sfârşit începe emisiunea . Încep să curgă întrebările şi răspunsurile sunt pe măsură . 
 Aplauze. 
 Începe şi programul artistic. Intră grupul folk  care cântă în direct . Este de apreciat acest fapt . Urmează apoi 
cântecele populare interpretate de acelaşi grup de fete . Intră şi suita de dansuri. Muzica bănăţeană ritmată şi alertă , combinată 
cu graţia jocului de doi , încintă spiritele şi aplauzele nu contenesc . Apoi domnişoarele Dragu şi Popeţ ne încântă urechile cu 
cântece în dulcele grai bănăţean . 
 Mai avem o probă – cea culinară . Stăm liniştiţi şi aşteptăm să vină rândul acestei probe. Între timp  , îi ascultăm şi pe 
ceilalţi primari .Duelul se ţine între : Nădrag-Timiş , Lelese- Hunedoara şi Perieni- Vaslui . 
 Ultima probă din emisiune , ne aduce de asemenea multe ropote de aplauze. Macheta domnului Balaş Ioan face furori 
. Incredibil , dar adevărat . Cu multă muncă şi măiestrie , a ieşit o minunăţie de machetă , pe care domnul primar a donat-o  cu 
acordul domnului Balaş Ioan televiziunii Favorit. 
 Icoanele pe sticlă , create de copii Nădragului , de asemenea , fac o impresie bună . 
 Am ajuns şi la culinare. Şi acolo am fost felicitaţi pentru diversele preparate aduse cu noi . 
 Ne apropiem de final. Totul a ieşit până la urmă bine. Domnul primar îşi primeşte diploma de „Primarul Favorit”. 
 În sfârşit am scăpat de emoţii . Misiune îndeplinită . Ieşim în curtea televiziunii. Spiritele se încintă  . Bănăţenii încep 
o horă în curte.  În curând ni se alătură şi hunedorenii.. Muzică asemănătoare , ritm de dans asemenea .Începe spectacolul în 
aer liber. Nu durează prea mult însă , pentru că oboseala acumulată îşi spune cuvântul. 
 Urmează încă o noapte pe autocar . E greu , dar bucuria misiunii îndeplinite ne dă forţă să rezistăm . 
 Şi aşa o experienţă câştigată , ne face să sperăm că nu se opreşte totul aici. Am creat un precedent , urmează şi alte 
evenimente demne de televiziune. 
 Dar , toate la momentul potrivit. 
 Sper , dragi nădrăgeni , că aţi urmărit şi dumneavoastră spectacolul şi că v-a plăcut. 
 Ne auzim în următorul număr cu alte evenimente. 
       Emilia Brînduşescu 
 

  MERGEM LA „FAVORIT” 
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„Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul să ne bucurăm şi să ne veselim întru ea „ Psalmul 117 vers.24 
 Dinte toate sărbătorile unui an bisericesc cea mai importantă sărbătoare creştină ortodoxă este Paştele sau Învierea 
Domnului. 
 Se serbează totdeauna Duminica , dar nu are o dată fixă .Data serbării Paştilor a fost stabilită la Sinodul I ecumenic de 
la Niceea la anul 325 d.Hr. unde s-a hotărât ca Paştele creştin ortodox  să fie sărbătorit în prima Duminică după prima zi cu 
lună plină , după echinocţiul de primăvară , cu condiţia să nu se suprapună cu Paştele evreiesc. 
 Dacă se suprapune , Paştele creştin se amână pentru Duminica următoare . 
 Această sărbătoare a fost prevestită cu sute de ani înainte de prorocul David in Ps.117 , 24 , ca o sărbătoare a bucuriei  
 Dar paştele , ca sărbătoare pentru poporul evreu , a fost rânduită de Dumnezeu prin Moise încă în Vechiul Testament 
şi este legată de mielul pascal. 
 „Paşti” vine de la cuvântul ebraic „pessah”care însemna :trecere, curăţare , omitere. 
 Este vorba de ziua în care Moise primeşte poruncă de la Dumnezeu să spună poporului să înjunghie, fiecare familie, 
câte un miel pe care să-l frigă şi până dimineaţă să-l mănânce urmând apoi să plece din Egipt .Cu sângele de la miel să 
stropeasc, stâlpii uşii de la intrare şi pragul de sus pentru că în acea noapte Domnul urma să lovească pe tot întâiul născut al 
egiptenilor dar unde uşile vor fi stropite cu sânge , aceia vor fi cruţaţi. 
 Mâncarea mielului pascal fript la foc se făcea împreună cu ierburi amare şi cu azimă (pâine nedospită). Ierburile 
amare simbolizau greutăţile robiei egiptene şi poporul să-şi aducă aminte mereu de acele vremuri , iar azima simboliza curăţia 
sufletească. 
 Sărbătoarea la evrei începea din ziua de 14 Nissan care era într-o joi , dar în această zi se făceau doar pregătirile . 
 După o vreme de post când evreii umblau cu sac şi cenuşă , joi făceau baie , se pregăteau de sărbătoare , tăiau mielul 
dar sărbătoarea începea cu ziua de 15 şi dura până la 22 Nissan  şi în toată această perioadă evreii nu mâncau pâine dospită. 
 Aşadar , Paştele la evrei simboliza şi cruţarea evreilor încă în Egipt , în acea noapte cănd Domnul a lovit pe întâiul 
născut al egiptenilor , dar şi trecerea de la robie la libertate prin Marea Roşie în drum spre Ţara Sfântă  sau pământul 
făgăduinţei. 
 Astfel Paştele creştin sau Învierea Domnului este o sărbătoare care vine din vechime , încă înainte de ieşirea poporului 
evreu din Egipt. 
 De ce sărbătorim noi , creştinii , Învierea Domnului , ca cea mai mare sărbătoare a creştinătăţii? 
 Pentru că Învierea Domnului este legată şi de Paştele evreiesc. 
 Se ştie din Sfânta Scriptură că fariseii şi cărturarii nu-l agreau pe Iisus Hristos , mai ales că mulţi dinte ei îmbrăţişau 
învăţătura Domnului Iisus  şi cu toate că au văzut atâtea minuni , vindecări , învieri din morţi totuşi voiau să scape de El , dar 
se temeau şi de popor . 
 Au fost ajutaţi însă de Iuda , care pentru 30 de arginţi îl vinde pe Învăţătorul. 
 Dar vinderea , apoi patimile şi toate cele ce au urmat mai departe şi care culminează cu răstignirea Domnului Iisus , s-
au întâmplat chiar în săptămâna în care evreii se pregăteau de Paşti şi de aceea s-au grăbit cu prinderea , cu judecata şi 
condamnarea la moarte  prin răstignire a domnului Iisus . Astfel Vineri a şi fost răstignit şi după ce a murit , a fost coborât de 
pe Cruce ca să nu rămână peste Sâmbătă (Sabat) pe cruce care , pentru evrei era ziua deosebită , zi de sărbătoare. 
 În prima zi a săptămânii care este după Sabat , iată că mormântul este găsit de femeile mironosiţe , gol , dovadă că 
Iisus a înviat  şi de aici , de două mii de ani , creştinii ortodocşii sărbătoresc „Învierea Domnului „ aşa cum apare şi în 
calendarele noastre creştine , iar Paştele apare doar în paranteze. 
 Astăzi , pentru evrei  Paştele are aceiaşi semnificaţie ca la început : omiterea de la pedeapsa Domnului sau cruţarea şi 
trecerea de la robie la libertate , iar pentru noi , creştinii ortodocşi , Înseamnă Învierea Domnului , biruinţa asupra morţii , 
trecerea de la moarte la viaţa veşnică. 
 În Biserica Ortodoxă , acest moment al Învierii Domnului este comemorat în fiecare Duminică (Ziua Domnului) , 
Ziua Învierii Domnului care urmează după Sâmbătă (Sabat) 

- Amin – 
Preot Mihai Mizun   

 
 În numărul trecut vă vorbeam despre elevii care urmau să participe la diferite concursuri şi 
olimpiade. A venit timpul să vă vorbesc despre roadele care le-au cules în urma participării 
la aceste evenimente. 

La olimpiada de limba şi literatura română s-au clasat opt elevi, dintre care trei au reuşit să meargă mai departe, adică 
la faza judeţeană care a avut loc în 29.03.2008 la Colegiul Naţional Bănăţean din Timişoara: Angheloni Raluca (clasa a VI-a), 
Lugojan Adina (clasa a VII-a) şi Gegea Loredana (clasa a VIII-a). 

Data trecută spuneam ca matematica este privita cu scepticism, dar se pare ca m-am înşelat deoarece, din cei patru 
elevi care au reuşit să atingă pragul fazei judeţene, unul a obţinut menţiune, norocosul fiind Gostielean Paul (clasa a XII-a).  

Ne cerem scuze faţa de Busuioc Mădălina (clasa a V-a) pentru că, în numărul trecut nu am menţionat-o printre cei trei 
calificaţi la olimpiada de matematică. 

La disciplinele tehnice s-a organizat olimpiada la Grupul Şcolar U.M.T. Timişoara. Cei care au fost aleşi pentru 
participare sunt: Lăzărescu Gabriel şi Faur Cristina (clasa a X-a). Cum v-am spus şi data trecută, elevii şcolii noastre sunt 
talentaţi la artele plastice şi, participând la concursul organizat de Forumul German Reşiţa, Filip Loredana Maria (clasa a V-
a), a câştigat un premiu special oferit de revista lunară 

 

DE LA PAŞTI LA ÎNVIEREA DOMNULUI 

SĂ NE MÂNDRIM 
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 „Echo der Vortragsreihe”. O felicităm din tot sufletul şi aşteptăm să câştige premii mult mai mari şi mai importante. 
Nu am putut decât să mă bucur foarte mult pentru faptul că, în şcoala noastră, încă din clasele primare, unii copii şi-au 

îndreptat atenţia şi spre creaţiile literare. Doamna Geangu Marina a descoperit în clasa dumneaei un mic talent întruchipat de o 
fetiţă. Pentru a vă convinge de acest lucru, vă propun să-i citiţi lucrarea:  

                                  
Visul lui Ionuţ 

 
Este târziu. Toţi ai casei au adormit. Ionuţ se vede alergând pe o potecă din pădure alături de iepuraş.  
— Gata, am ajuns! Iată căsuţa ta! Aici nu va veni moş Andrei. 
Copilul s-a dus acasă la fraţii lui şi le-a zis să vină cu el la căsuţa iepuraşului. Copiii se hotărăsc să meargă înaintea 

Paştelui cu o zi. Când au ajuns acolo, iepuraşul le-a propus să facă ouă roşii şi să pregătească coşuleţele în care să primească 
daruri. A doua zi, copiii au luat-o şi pe mama lor, dar şi pe moş Andrei la căsuţa iepuraşului. Când au ajuns, au găsit în 
coşuleţe daruri frumoase. Ce surpriză frumoasă le-a făcut iepuraşul!  

Moş Andrei, văzând că iepuraşul i-a făcut fericiţi pe copii, a regretat gândul său.  
         
                                                       Lăzărescu Florentina (clasa a III-a A)  
 
Mulţumim doamnei profesoare Ionescu – Moratelli Claudia pentru ajutor. 
 
 
Colectivul Grupului Şcolar „Traian Grozăvescu” vă doreşte un aprilie însorit şi să aveţi parte doar de zile 

frumoase. 
 
 
 

                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
       Petru Peţa 
 
 

                                                                 
   

Am început , în numărul trecut al ziarului nostru , să vorbim despre salut . 
Astăzi vom aborda un alt subiect demn de codul bunelor maniere şi 
anume : „Prezentarea” 

Este ştiut că oamenii îşi doresc să-şi facă relaţii , să-şi lărgească cercul de cunoştiinţe. Dar pentru acest fapt este necesară 
prezentarea . 
 Şi la prezentare există reguli , de care trebuie să ţinem seama , pentru a nu face gafe , deoarece societatea ne 
sancţionează imediat. 
 Deci , de obicei , bărbatul se prezintă femeii; cel mai tânăr celui mai în vârstă ; inferiorul –superiorului ; subordonatul- 
şefului ; deci rangul inferior celui superior. 
 Atunci când suntem la o întrunire , la cineva acasă şi gazda este absentă , un prieten intim al acesteia poate face 
prezentările. 

BUIMĂCIRI DE PRIMĂVARĂ 

CODUL BUNELOR MANIERE 

Ce să faci când primăvara 

 Soarele-nteţeşte para 

 Şi-ncălzeşte tot pământul ,  

 Păsările-şi cântă cântul 

 Animalele-ncep rutul 

 De seminţe fierbe lutul! 

 …………….. 

 Intră-n vastă frenezie 

 Şi-a oamenilor fantezie 

 Cu nopţi doldora de vise 

 Despre-amoruri interzise. 

 ……………. 

 Ce poţi face contra firii  

 Când şi-a cerurilor pronii ,  

 Acum , că-i vremea nuntirii 

 Scutură-n lume hormonii … 

Voluptoase siluete  

 De blonde şi de brunete 

 Ondulează-n aer nurii 

 Până-ţi uscă cerul gurii…! 

 ………………. 

 Cum să stai pe loc ca lemnul  

 Când, pline de tinereţe ,  

 „Vino-ncoace” îţi fac semnul 

 Fetele cu fuste creţe…! 

 ………………… 

 Şi atuncea de necaz  

 Iei uleiul de masaj 

 Şi întinzi vreo trei cutii 

 Pe pielea… dragei soţii ! 
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 O reverenţă , o înclinare , însoţesc prezentarea , după care urmează strângerea de mână şi numai după aceea începe o 
conversaţie. 
 Prezentarea nu se face cu diminutive ( Mimi , Fifi , Coca , Dan , Gabi , Puiu) ci se vor rosti ambele nume:( Anca 
Popescu  sau Bogdan Ionescu)  
 Prezentarea marchează stabilirea unei legături între două persoane care , dintr-odată , încetează să mai fie străine una 
pentru cealaltă . Se cunosc , iar acest verb trebuie luat în sensul lui strict. Eticheta îţi permite ca din acel moment să poţi să-i 
vorbeşti , să-i faci o invitaţie şi să-i adresezi un salut la plecare. Este însă nepermis să profiţi de noua relaţie în scopuri 
personale sau să devii familiar imediat. 
 Poţi avea cu cineva multă vreme o legătură de ordin spiritual , o anume afinitate , opinii comune , dar nimic nu-ţi 
permite să devii familiar cu persoana respectivă . 
 În cercuri restrânse , vor fi prezentaţi toţi cei care sunt de faţă . În schimb , la recepţii sau la baluri nu este necesar şi 
nici nu este posibil ca toţi invitaţii să se cunoască între ei . 
 Dacă prezentăm o personalitate politică sau publică , putem , în general , să-i anunţăm titlul şi să nu-i menţionăm 
numele. 
 Persoanele singure sunt prezentate cuplurilor şi nu invers . 
 Când facem prezentările , trebuie să avem o atitudine naturală . Nu vom afişa o politeţe exagerată , dar nici nu vom 
arbora un aer superior. Trebuie să ne respectăm şi să-i respectăm pe ceilalţi. 
 Atunci când prezentăm pe cineva nu trebuie să-i înşirăm toate titlurile onorifice . Sunt persoane care doresc să fie 
prezentate doar cu numele lor , fără titlurile pe care le deţin . 
 Când vă este prezentat cineva , se poate întâmpla să nu-i înţelegeţi sau să nu-i reţineţi numele . 
 În acest caz , cereţi pur şi simplu să vi se repete numele: vă rog să mă scuzaţi , nu am reţinut numele dumneavoastră . 
Este mai bine aşa decât să-i stâlciţi numele , situaţie penibilă pentru amândoi . 
 În timpul prezentării , un bărbat se ridică întotdeauna când îi este prezentată o persoană. Singura excepţie o constituie 
infirmii sau bolnavii. 
 O femeie rămâne pe scaun. Aici există însă câteva derogări. O tânără trebuie să se ridice când e prezentată unei 
doamne sau domn mai în vârstă. 
 Există şi situaţii în care trebuie să ne prezentăm singuri. Autoprezentarea  se face de obicei când numărul de musafiri 
este prea mare sau când gazda a uitat să ne prezinte. 
 În linii mari , am schiţat situaţiile în care este necesară o prezentare. 
 Vom reveni cu această rubrică în numărul următor al ziarului nostru şi vă vom vorbi despre :”Cum şi cui ne 
adresăm?” 
   (pasaje culese din „Codul bunelor maniere” Ed.Humanitas , scrise de doamna Aurelia Anastasia 
Marinescu) 
        Emilia Brînduşescu 

 
 

 
 GLUME : 
 
   O blondă vine la doctor cu urechile roşii. Doctorul întreabă : 
 - Ce s-a întâmplat cu urechea dumneavoastră? 
 Blonda zice : 
 - Călcam rufele când a sunat telefonul şi din greşeală mi-am pus fierul de călcat pe ureche. 
 Neconvins, doctorul : 
 - Şi ce s-a-ntâmplat cu urechea cealaltă ? 
 - Boul dracului , a mai sunat o dată !… 
 
 - Părinte … am păcătuit … 
 - Zi-mi , fiule ! 
 - Am fost la o petrecere … şi acolo am întâlnit o tânără … şi o voce îmi zicea : 
 „ Fă-o !… Uite cum arată !… „ , iar altă voce îmi zicea „ Ai copii şi nevastă acasă…nu o face!” 
 - Şi ce ai făcut , fiule? 
 - Păi … n-am făcut-o … dar am păcătuit cu gândul… 

- Fiule … trebuie să te duci acasă … şi timp de o săptămână să bei câte trei găleţi de apă pe zi 
- De ce trei găleţi , părinte?  
- Pentru că aşa bea un bou. 

                
 
 

      
Voinţa este regina puterii minţii. 
Omul este şi devine ceea ce gândeşte. 
Caracterul omului nu este născut , el se formează 
Caracterul puternic este format de o gândire fermă şi mobilă 
 
Colectivul de redacţie: Brânduşescu Emilia, Wachsman Adriana, preot Mizun Mihai, Balaş Dorina, Wagner Marian. 
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