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Obiceiuri de Paște la creștini
Ziua Învierii Domnului începe 
din punct de vedere liturgic, în 
noaptea dinaintea zilei de dumi-
nica. La miezul noptii, se spune ca 
mormântul s-a deschis si a Înviat 
Mântuitorul Iisus Hristos.

În noaptea Sfânta, creştinii se duc 
la Slujba Învierii pentru a lua lumi-
na, dupa care se duc la casele lor, 
revenind dimineaţa, la biserica, în 
locurile unde se sfinţeste pasca şi 
prinoasele.

Bătrânii povestesc şi astăzi ca în 
dimineaţa Duminicii după Înviere, 
o copilă cu un coş de ouă mergea la 
Ierusalim pentru a le vinde. Pe drum, 
copila s-a întâlnit cu un evreu, care 
bucuros de vestea Învierii lui Iisus, 
în loc de bună ziua, i-a zis copilei 
“Hristos a înviat”.

Ouăle roşii simbolizează sângele 
vărsat de Iisus pentru mântuirea 
omenirii. În alte zone, oul era dat în 
dar, fiind considerat simbol al echili-
brului, creaţiei, fecundaţiei, al vieţii 
şi al reînoirii naturii. Ouăle colorate 
în alte culori, precum galben, verde 
sau albastru vestesc bucuria primă-

verii. Ouăle colorate în negru simbo-
lizează chinul şi durerea pe care le-a 
suferit Hristos pe cruce. În unele lo-
curi se spune că, cine mănâncă oua 
în ziua de Paşte va fi uşor peste an.

Mielul de Paşte este şi el un simbol al 
acestei sărbători creştine.

Pe la sate se spune că e bine să te 
speli pe faţă cu apa sfinţită în dumi-
nica de Paşti, pentru a fi frumos şi 
sănătos tot anul. În prima zi de Paş-
te, familia se strânge în jurul mesei 
îmbelsugate. Masa are o semnifica-
tie ritualică. Mai există şi obiceiul în 
care toţi mesenii să poarte haine noi 
la masă, aducând un omagiu acestei 
sărbători.

editorial
Liviu Muntean

Dragi nădrăgeni, 

Sărbătoarea Paştelui se apropie şi 
este un prilej de bucurie, un moment 
în care fiecare dintre noi trebuie să 
îşi îndrepte gândurile către semeni şi 
încerce să fie mai bun.Este momen-
tul cel mai potrivit pentru a fi mai 
buni, mai toleranţi şi mai generoşi 
cu cei apropi-aţi şi cu cei mai puţin 
no¬rocoşi decât noi. În aceste zile, 
când toată creştinătatea aşteaptă 
Învierea Domnului să ne pregă-
tim cu toţii, aşa cum se cuvine, de 
sărbătoare. Suntem gata să primim 
în suflet, indiferent de credință, în 
noaptea Sfântă, bucuria Învierii 
Domnului. Avem prilejul, în această 
perioadă, de a ne lepăda de obice-
iurile rele şi de a ne apropia unii de 
alţii, pentru a ne petrece sărbătorile 
în pace şi armonie. Apropierea Paş-
telui ne face să ne gândim cu sufletul 
şi nu cu mintea, la toate cele ce ne 
înconjoară Invit pe toți locuitorii 
comunei noastre ca noaptea Învierii 
să ne găsească împreună, la biseri-
că. După un post lung, de 40 de zile, 
suntem gata să primim în suflet, 
în noaptea Sfântă, bucuria Învierii 
Domnului. Vom ciocni un ou roşu 
alături de rude şi prieteni şi ne vom 
ura ,,Hristos a Înviat! . În aceste zile 
de sărbătoare gândiţi-vă şi la soar-
ta comunităţii noastre. Ajutaţi-o să 
fie mai prosperă, mai liniştită, mai 
frumoasă, pentru că toate aceste 
lucruri stau şi în puterea noastră, 
a tuturor. Fiţi creştini nu doar cu 
numele, ci şi cu fapta. Urez tuturor 
locuitorilor comunei Nădrag ca Sfin-
tele Sărbători ale Învierii Domnului 
să le aducă mângâiere,  speranţă şi 
belşug în casă. Fie ca Sfintele Săr-
bători de Paște să ne facă mai buni, 
mai darnici şi mai îngăduitori unii cu 
ceilalţi.

 Vă doresc Paşte fericit şi Sărbători 
Luminate! Doamne ajută! 

Pasca - Cea mai delicioasă pe masa de Paște
Nu există masă de Paşte pe care să 
nu troneze o pască rumenă care să 
îţi îmbie mirosul, fie ea cu brânză 
şi stafide, smântână sau ciocolată.

Creştinii au împrumutat obiceiul de 
a mânca miel şi pască la masa de 
Paşte de la evrei. Mielul este Isus 
Hristos, care îşi acceptă sacrificiul, în 
timp ce pasca frântă şi vinul turnat 
semnifică sacrificiul christic. Pasca 
este preparată în ajunul Învierii. Ade-
vărata pască este aceea care se taie 
în bucăţele mici, se pune în pache-
ţele şi se duce la biserică pentru a fi 
sfinţită. Bucăţile de pască sunt duse 
acasă şi păstrate pentru a-i face pe 
credincioşi părtaşii binecuvântării 
lui Dumnezeu, având puterea de a 
alunga bolile şi necazurile.

REŢETĂ DE PASCĂ CU BRÂNZĂ DUL-
CE ŞI STAFIDE

Ingrediente:
• pentru aluat:

300 g făină, 60 ml lapte, 200 g zahăr, 
2 gălbenuşuri, 200 g unt, 25 g droj-
die, coajă de lămâie şi portocală, 
• pentru umplutură:
un kilogram brânză de vaci, 2 linguri 
smântână, 2 linguri faină, 4 ouă, 250 
g zahăr, 200 g stafide, 2 pliculeţe 
zahar vanilat, coajă de lămâie şi de 
portocală, un praf de sare

MOD DE PREPARARE:
Într-un bol se pune făina, se face 
un gol la mijloc şi se adaugă ouăle, 
maiaua pregătită din drojdie, lapte şi 
puţin zahăr şi se frământă adăugân-

du-se toate ingredientele. Se obţine 
un aluat de cozonac şi se lasă să 
crească lângă o sursă de căldură.
Separat, în alt bol, se pun: brânza de 
vaci, smântână, zahărul, coajă de lă-
mâie şi de portocală, un praf de sare, 
făina, zahărul vanilat şi ouăle. Toate 
acestea se amestecă cu mixerul iar 
la sfârşit se adaugă stafidele. Foaia 
de aluat, după ce a crescut, se aşază 
în tavă unsă cu unt. Se formează cu 
mâna, pe planşetă un sul răsucit 
de grosimea unui deget şi se taie în 
două. Cele două bucăţi se întind cu 
sucitorul. Prima foaie se aşază în 
tavă unsă cu unt, se toarnă compo-
ziţia de brânză şi apoi se acoperă cu 
cealaltă foaie, presându-se uşor să 
nu iasă brânza. Se bagă în cuptor la 
o temperatură potrivită, aceeaşi de 
la început până la sfârşit. După ce 
s-a copt, se lasă la răcit la tempera-
tura camerei câteva ore, se pudrează 
cu zahăr şi se serveşte ornată cu 
frunzuliţe de mentă.
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Urări pascale
Sărbătoarea sfântă a Învierii Dome-
nului este, pentru toţi creştinii, un 
moment de înaltă trăire sufletească şi 
un prilej de bucurie, trăită alături de 
cei dragi. Sfintele Paşti constituie şi 
un moment de reculegere şi armonie, 
dar şi de reîmpros-
pătare a speranţei 
şi a încrederii în 
viitor. Ca prefect 
al judeţului, vreau 
să împărtăşesc cu 
dumneavoastră 
farmecul, bucuria 
acestor zile, dar şi mesajul dintot-
deauna al acestei sărbători: lumi-
nă, pace, dragoste şi bunătate. Îmi 
doresc ca Învierea Domnului Nostru 
Iisus Hristos să ne lumineze şi să ne 
călăuzească gândurile şi faptele pe 
calea fericirii şi a împlinirilor!

MIRCEA BĂCALĂ, 
prefectul Judeţului Timiş

În pragul sfintelor sărbători ale 
Paştelui vă doresc să aveţi parte 
de multă linişte, 
speranţă, armonie 
şi împlinire. Aceste 
zile închinate 
Învierii Domnului 
să vă aducă pace 
în suflete şi să vă 
fie prilej de mulţumire şi bunăstare.
Paşte fericit alături de cei dragi! Hris-
tos a Înviat! 

CĂLIN DOBRA, 
preşedintele Consiliului Judeţean 

Timis

În aceste zile de sărbătoare, vă doresc 
să fiți alături de familiile și prietenii 
dumneavoastră, 
să vă bucurați 
de toți cei ce vă 
înconjoară. Sfânta 
Sărbătoare de 
Paști să ne găseas-
că pe toți mai liniștiți și încrezători. 
Paşte Fericit!

Sorin Mihai Grindeanu
prim-ministrul României

Dragi locuitori din Nădrag şi Crivina,
În fiecare an, în această perioadă, 
alături de fa¬milie și de cei dragi, 
așteptăm cu emoție și bucurie Sărbă-
toarea Învierii Domnului. Sunt zile în 
care fiecare din noi, regăsindu-se în 
sine cu împăcare, se uită spre viitor 
cu speranţă şi dorinţa de mai bine. În 
spiritul acestor zile, permiteţi-mi să 
vă doresc tuturor ca sărbătorile de 
iarnă să fie un prilej de bucurie şi de 
pace sufletească, de reîmprospătare 
a credinţei şi a încrederii într-un viitor 
mai bun. 
PAŞTE FERICIT!

Liviu Muntean, 
primarul comunei Nădrag 

Dragi locuitori, 
Sfânta sărbătoare a Învierii Domnu-
lui să vă aducă linişte, împlinire şi 
sănătate. Vă doresc să aveţi parte de 
bucurie şi fie ca Sfintele Sărbători de 
Paște să ne facă mai buni, mai darnici 
şi mai îngăduitori unii cu ceilalţi. 
Paşte fericit!

Viceprimar, 
Puiu Ioan Linginari 

Hotărâri ale 
Consiliului Local Nădrag
HOTĂRÂREA NR. 19
din 13 martie 2017
Privind aprobarea Proiectului „ Rea-
lizare acoperiş, reabilitare, modifica-
re şi dotare grădiniţa Nădrag

HOTĂRÂREA NR. 20
din 13 martie 2017
Privind aprobarea Proiectului „ Rea-
bilitare, modernizare şi dotare Liceu 
Nădrag”

HOTĂRÂREA NR. 21
din 13 martie 2017
Privind aprobarea Proiectului „ 
Reabilitare, modernizare şi dotare 
Şcoala cu clasele I-IV Nădrag”

HOTĂRÂREA NR. 22
din 13 martie 2017
Privind aprobarea Proiectului „ 
Reabilitare, modernizare şi dotare 
Şcoala cu clasele V-VIII Nădrag”

HOTĂRÂREA NR. 23
din 13 martie 2017
Privind sprijinirea activităţilor sporti-
ve desfăşurate în cadru  organizat de 
echipe, asociaţii sau sportivi, repre-
zentanţi ai comunei Nădrag-

HOTĂRÂREA nr. 24
din 16 martie 2017
Privind constituirea comisiei de  
evaluare şi selecţie  a ofertelor în 
vederea atribuirii contractului de 
executie lucrări aferent proiectului 
„Modernizarea, renovarea si dotarea 
caminului cultural din localitatea 
Crivina, comuna Nadrag, judetul 
Timis”  - Măsura 7.6 „Protejare patri-
moniu cultural” din cadrul Progra-
mului Naţional de Dezvoltare Rurală 
2014-2020. 

HOTĂRÂREA Nr. 25
din 16 martie 2017
Privind aprobarea Proiectului „ Lu-
crări de reabilitare reţea de iluminat 
public în comuna Nădrag, judeţul 
Timiş”.

HOTĂRÂREA nr. 26
din  16 martie 2017
Privind acordul Consiliului Local al 
comunei Nădrag în implementarea 
proiectului  „Modernizarea, renova-
rea şi dotarea căminului cultural din 
localitatea Nădrag, comuna Nădrag, 
judeţul Timiş ” finanţat prin FEADR 
în cadrul programului PNDR 2014 
- 2020 prin măsura 07 – Servicii de 
bază şi reînnoirea satelor în zonele 
rurale, submăsura 7.6 – investiţii 
asociate cu protejarea patrimoniului 
cultural.

HOTĂRÂREA nr. 27
din 16.03. 2017
 Privind însuşirea listei privind activi-
tăţile culturale şi sociale desfăşurate 
în perioada iulie 2015 – iulie 2016 
la Căminul Cultural din Localitatea 
Nădrag, comuna Nădrag.

HOTĂRÂREA nr. 28
din 16.03. 2017
Privind schimbarea destinaţiei unei 
locuinţei proprietate a Primăriei 
Nădrag.

HOTĂRÂREA nr. 29
din 22 martie 2017
 Privind aprobarea  bugetului de 
venituri şi cheltuieli al Consiliului 
Local al comunei Nădrag pentru 
anul 2017. 

HOTĂRÂREA nr. 30
din 22 martie 2017 
Privind aprobarea elaborării Strate-
giei de dezvoltare locală a Comunei 
Nădrag pentru perioada 2017 – 2023.

HOTĂRÂREA nr. 31
din 22 martie 2017                                            
Privind achiziţionarea directă de 
flori ce vor fi plantate în parcurile, 
rondourile şi jardinierele din comu-
na Nădrag;

HOTĂRÂREA nr. 32
din 22 martie 2017                                            
Achiziţionarea unei autospeciale 
pentru stingerea incendiilor şi a 
echipamentului aferent

Un gând bun în prag de sărbători
Linginari Puiu-Ioan- viceprimar

Andrei Flavia-Ioana
Bălas Traian
Biriescu Ioan

Gheorghe Lazăr
Greogescu Cristina Eugenia
Lăzărescu Răzvan Cristian

Manea Maria 
Minea Vasile 

Schöner Emil- Alexandru 
Ungur Vasile

ANGAJAŢII PRIMĂRIEI NĂDRAG

Medicii de familie dr. Nițu Lucian 
Petruț și dr. Cocaină Eugenia 

Medicul stomatolog dr.Nițu Csila 
Director Liceu Tehnologic „Traian 

Grozăvescu”, prof. Stoiconi Cristian 
Director adjunct Liceu Tehnologc 
„Traian Grozăvescu”, prof. Mărcuț 

Monika 
Agent șef Manea Silviu 

Șef Ocol silvic „Ana Lugojana”, ing. 
Oprea Ioan 

Șefii district silvic Nădrag, Cireșan 
Dinu, Damșa Cosmin 

Diriginte Oficiu Poștal, Șerban Aneta 

Urează tuturor locuitorilor comunei 
sărbători fericite şi îmbelşugate. Fie 
ca sărbătoarea Învierii Domnului să 
vă umple sufletele de bucurie, pace 
şi mulţumire! Sărbători luminate şi 
Paşte Fericit!

Dragi credincioși,

Preot paroh, Daniel Ioan Iancu - 
Biserica Ortodoxă Nădrag
Preot paroh, Ioan Arimescu, Biseri-
ca Ortodoxă Crivina
Preot paroh Hollschwandner Iosif, 
Biserica Romano - Catolică Nădrag
Adunarea Creștină str. Haiduca 
Nădrag
Biserica Penticostală Nădrag
Pastor Iacob Logoș, Biserica Bab-
tistă Nădrag
Pastor Ionescu Sergiu, Biserica 
Babtistă Crivina

Vă urează ca Sărbătoarea  Paştelui 
să vă aducă linişte în suflete, să vă 
deschidă inimile şi să vă binecuvân-
teze casele. Învierea Domnului să 
vă împlinească pe toate planurile, 
să vă aducă bucurii şi linişte. 
Paşte Fericit!



3

A început 
Evaluarea Națională 
a elevilor, la clasele 
II, IV și VI
Anul acesta, primii care au intrat 
în „focurile” examenelor sunt 
elevii din clasa a doua. Aceştia au 
trecut prin probele Evaluării Na-
ţionale între 10 şi 13 aprilie şi au 
fost testaţi la Limba Română, scris 
şi citit, dar şi la Matematică. 

La aproape o lună distanţă, înce-
pând cu data de 3 mai, vor susţine 
Evaluarea Naţională elevii din 
clasa a patra.  Proba la Limba Ro-
mână va avea loc în data de 3 mai. 
Apoi, în 4 mai, elevii vor da evalu-
area la Matematica, iar în 5 mai 
vor susţine Evaluarea Naţională la 
Limba Maternă. 
Tot în luna mai are loc si Evaluarea 
Naţională pentru clasa a VI-a. Aici 
elevii vor fi testaţi la disciplina 
Limbă şi Comunicare, în 10 mai, 
apoi vor da testul la Matematică 
şi Ştiinţe, în 11 mai. Testările de la 
finalul clasei al VI-a sunt interdis-
ciplinare, astfel că testul de limbă 
şi comunicare cuprinde Limba şi 
literatura română şi Limba mo-
dernă, iar testul de Matematică 
şi ştiinte cuprinde Matematica, 
Fizica şi Biologia

Cu ei ne mândrim! 
Elevii cu rezultate 
excelente la olim-
piade şi concursuri 
naţionale
Elevii liceului Traian Grozăvescu 
din Nădrag au reuşit să obţină re-
zultate remarcabile la olimpiadele 
şi concursurile naţionale la care 
au participat. Astfel, aceştia s-au 
făcut remarcaţi discipline precum 
Limba şi Literatura Română, En-
gleză, dar şi Matematică. 

Limba şi literatura română
Minea Alexandra, clasa a VI-a, 

MENȚIUNE
Dobra Iulia, clasa a V-a, MENȚIUNE  

Dobra Cătălina, clasa a VIII-a, 
MENȚIUNE 

Limba engleză
„English made fun” faza pe județ, 
Esterle Claudia și Murgoi Oana, 

clasa a VIII-a
”Hi tech” calificat la faza interju-

dețeană, Zamfir Raul , clasa a XI-a
Matematică

Locul I la faza zonală, județeană și 
calificată la etapa națională, 

Lazea Maria, clasa a XII-a
Locul II la faza zonală, 

Adler Bogdan, clasa a XII-a

Ornamente de Paşte, lucrate manual 
de elevii şcolii noastre
Şi anul acesta, elevii şcolii noastre 
s-au pregătit cum am putut mai 
bine să întâmpine sărbătoarea 
Paştelui. 

În cadrul atelierului de creaţii 
hand-made, copiii au lucrat fel de fel 
de ornamente, cu care apoi au putut 
decora sălile de clase. 

Iepuraşi viu coloraţi, puiuţi cu puf 
galben, ouă meşteşugite cu mare 
migală sau coroniţe împodobite fru-
mos au ieşit din mâinile pricepuţilor 
copii.

Parcul de aventură din Nădrag 
aşteaptă să îşi deschidă porţile
Unul dintre cele  mai importan-
te obiective realizate în comuna 
noastră, Parcul de Aventură, este 
pregătit, din punct de vedere 
tehnic, să îşi primească primii 
oaspeţi. Cu toate acestea, turiştii 
nu se pot bucura încă de tot ce am 
reuşit să realizăm, din cauza unei 
probleme care încă îşi aşteaptă 
rezolvarea. 

Deocamdată nu putem da în folosin-
ţă parcul de aventură, pentru că încă 
nu am reuşit să identificăm un ope-
rator care să se ocupe de administra-
rea zonei. Reprezentanţii Primăriei 
Nădrag au făcut toate demersurile 
necesare şi posibile pentru a găsi un 
administrator al acestui parc, însă 
rezultatele întârzie să apară. Repre-
zentanţii administraţiei locale au 
cerut sprijin atât la Consiliul Jude-
ţean, cât şi parlamentarilor de Timiş, 
pentru a-i ajuta să identifice un 
operator autorizat prin lege care să 
se ocupe de administrarea parcului, 
odată ce va fi deschis. 

Realizarea Parcului de Aventura din 
Nădrag este un pas extrem de im-
portant pe care administraţia locală 

a reuşit să-l facă, din fonduri de la 
bugetul local, pentru a ajuta la dez-
voltarea turistică a zonei. 

După ce şi problema identificării 
unui operator care să se ocupe de 
exploatarea parcului de aventură, 
pe raza comunei noastre vor intra, 
zilnic, chiar şi 200 de turişti. Tocmai 
de aceea, este necesar ca şi dumnea-
voastră, locuitorii Nădragului, să ne 

spijiniţi şi să vă amenejaţi locuri de 
cazare în care vizitatorii să poate fi 
găzduiţi. 

Zona de aventură amenajată pe rază 
localităţii Nădrag cuprinde 6 trasee, 
cu 64 de elemente suspendate, iar 
pe fiecare dintre rutele amenajate, 
turiştii se vor putea da cu tiroliana, 
iar în total, se îndinde pe o suprafaţă 
de 1,5 hectare.

Bugetul comunei Nădrag pe 2017, 
priorităţi de investiții
La început de an, administrația 
locală și-a stabilit obiectivele și se 
pregătește să înceapă noi lucrări 
în comună. Și pentru că este im-
portant să se țină cont de nevoile 
reale ale oamenilor, reprezentanții 
Primăriei Nădrag au planuri mari 
în ceea ce privește modernizarea 
localității. 

Pentru anul acesta, o prioritate a ad-
ministraţiei locale este să finalizeze 
investiţiile începute anul trecut, dar 
şi demararea de noi proiecte. 

Banii din bugetul local vor fi împăr-
ţiţi pe maui multe domenii, pentru 
a acoperi o paletă cât mai larga de 
investiţii. 

Şi în 2017 reprezentanţii Primăriei 
vor continua modernizarea şi reame-
najarea cantinei şcolii din Nădrag, 
dar şi reabilitarea şi extinderea re-
ţelei de apă. De asemenea, în cursul 
acestui an se vor demara lucrările de 
modernizare a mai multor străzi şi 
trotuare din localitatea Nădrag.
Reprezentanţii Primăriei Nădrag au 
depus spre finanţare şi o serie de 

proiecte pe Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală, iar în funcţie de 
banii primiţi din această sursă de 
finanţare, vor fi derulate şi alte pro-
iecte de investiţii. 
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Decese
Batu Vasile (63 ani), născut la 28
septembrie 1953, decedat la 14

martie 2017
Birou Dorica (87 ani), născută la 7
iunie 1929, decedată la 18 martie

2017

Dumnezeu să-i
odihnească în pace!

Începe vacanţa de 
primăvară
Se apropie cu paşi repezi vacanţa 
de primăvară. Elevii din comuna 
noastră vor avea două săptămâni 
de vacanţă, în această primăvară. 
Astfel, chiar dacă oficial vacanţa 
începe în 19 aprilie şi se sfârşeşte 
în 30 aprilie, copiii vor sta ceva 
mai mult. Zilele de 17 şi 18 aprilie, 
a doua şi a treia zi de Paşte, sunt 
declarate zile libere legale, astfel 
că elevii nu vor avea cursuri. De 
asemenea, ziua de 1 mai este zi li-
beră, iar elevii vor trebui să revină 
în clase abia din data de 2 mai. 

Măsuri de prevenţie 
a incendiilor în gos-
podării şi pe câmp
Una dintre cele mai frecvente  
cauze de izbucnire a incendiilor 
în această perioadă a anului este 
focul deschis, în special la anexe-
le gospodăreşti şi pe terenurile 
agricole. Pentru a evita distruge-
rile cauzate de focul scăpat de sub 
control, ISU Banat atrage atenţia 
că trebuie evitate următoarele 
activităţi:

• 

distrugerea prin foc a resturilor 
menajere, furajere sau a vegeta-
ţiei uscate din grădini, curţi şi din 
câmp;
• aprinderea deşeurilor şi vegetaţi-
ei uscate pe timp de vânt;
• utilizarea în locuinţe sau anexe 
gospodăreşti a lumânărilor, făcli-
ilor, lămpilor de iluminat sau de 
gătit cu petrol, fără a se lua mă-
suri de prevenire;
• depozitarea cenușii cu jăratic 
nestins în apropierea magaziilor, 
şurelor, furajelor.  

AS Padeşul Nădrag, o echipă 
liniştită pe final de campionat
Mai sunt doar 4 etape de disputat 
din seria a II-a a Campionatului 
Municipal Lugoj.

Padeşul Nădrag este a patra în cla-
sament, cu 13 puncte, la 11 lungimi 
de liderul Foresta Mănăştiur. După 
nouă meciuri jucate, Padesul are 4 
victorii, un egal şi 4 înfrângeri, cu un 
golaveraj de 25 de goluri marcate şi 
24 primite. 

În ultimele 4 etape, echipa din Nă-
drag va mai juca cu Micro I, pe teren 
propriu, Sporting Dumbrava, în 
deplasare, cu VPV Pădureni, pe teren 
propriu şi cu Viitorul Pietroasa Mare, 
în deplasare.

Cea mai clară victorie de până acum 
a echipei noastre a fost un 6-0, în 
turul campionatului, în etapa a VII,cu 
Viitorul Pietroasa Mare.

Conducerea echipei, staff-ul tehnic, 
lotul de jucători urează Paşte Fericit 

tuturor locuitorilor 
comunei Nădrag!

Micii producători de lapte, 
sprijiniți cu bani de la Guvern 
Crescătorii de vaci de lapte vor pri-
mi un sprijin financiar excepțional 
în valoare totală de 11 milioane 
euro, potrivit unei hotărâri adop-
tate de Guvern. 

Este vorba despre acordarea de 
finanțare europeană, în valoare de 
5,448 milioane euro din Fondul Eu-
ropean de Garantare Agricolă FEGA, 
și de finanțare națională, în aceeași 
sumă, pentru micii fermier. De aju-
torul financiar beneficiază producă-
torii care dețin un efectiv de vaci de 

minimum 3 și maximum 9 capete, 
inclusiv, identificate și înregistrate în 
Registrul Național al Exploatațiilor la 
data depunerii cererii și care, toto-
dată, au livrat ori au vândut direct 
minimum 4 tone lapte în perioada 1 
aprilie 2015 - 31 martie 2016. Suma 

cuvenită fiecărui producător de lap-
te se calculează de către A.P.I.A. prin 
împărțirea sumei totale la efectivul 
eligibil de vaci de lapte. 

Pentru obținerea ajutoarelor financi-
are, producătorii de lapte depun so-
licitările la centrul județean al APIA, 
până la data de 2 mai 2017, inclusiv. 
Plățile se efectuează până la data de 
30 iunie 2017. Resursele financiare 
se asigură din bugetul Ministerului 
Agriculturii și Dezvoltării Rurale pe 
anul 2017. 

Din codul bunelor maniere 
• La spectacole de teatru, operă, 

gale sau expoziții, vom merge 
îmbrăcați elegant.

• Când ne întâlnim cu cineva pe 
stradă, nu vom rămâne în mijlo-
cul străzii sau în mijlocul trotua-
rului.

• Nu ne vom întrerupe niciodată 
interlocutorul, în cadrul unei 
discuții.

• Autoprezentarea se obișnuiește 
frecvent, în diferite ocazii: într-o 
societate mai numeroasă, la 
solicitarea unei vizite, la prezen-
tarea în fața superiorului pe care 
încă nu l-ai cunoscut

• Într-un restaurant sau bar, băr-
batul va intra mereu primul.

• • Când strănutăm, tușim sau căs-
căm, se pune întotdeauna mâna 
la gură, indiferent de distanța 
sau de relația pe care o avem 
cu o persoană. Este indicat să 
purtăm mereu la noi șervețele 
sau batistă.

• La intrarea în mijloacele de 
transport în comun, întâi sunt 
lăsați să iasă afară cei care 
coboară, după care vor intra 
ceilalți pasageri.

• La masă, se va aplica „Regula 
gheișei”: Nu suflați în mânca-

re/ceai/cafea! Așteptați să se 
răcească!

• De fiecare dată când o doam-
nă se ridică de la masă sau se 
așază, toți bărbații trebuie să se 
ridice odată cu ea.

• O doamnă nu va intra niciodată 
singură într-un bar sau local în 
care se vând cu predilecție bău-
turi acoolice.

• Bărbatul este prezentat femeii, 
cel mai tânăr celui mai în vârstă, 
iar gradul mai mic celui superior.

• În mijloacele de transport în 
comun: Dacă o doamnă este 
însoțită de un bărbat, acesta îi va 
oferi locul de lângă geam. Dacă 
există doar un singur loc liber, el 
va fi oferit doamnei, iar domnul 
va rămâne lângă ea în picioare. 

Niciodată nu o va părăsi, grăbin-
du-se să prindă un loc liber când 
se ivește ocazia.

• A nu răspunde la gestul celui 
care întinde mâna este în sine 
o ofensă, chiar mai gravă decât 
cea de a nu saluta.

• Punctualitatea, atunci când sun-
tem invitați la masă este deose-
bit de importantă.

• Nu așezați coatele pe masă! 
Dacă folosiți doar o mână, așe-
zați-o în poală.

• Întotdeauna, salutul trebuie 
însoţit de un zâmbet. Când 
salutăm trebuie să-l privim în 
ochi pe cel salutat, nu salutăm o 
persoană stând cu spatele către 
persoana respectivă sau privind 
spre cer sau pământ.


