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Anunțuri importante

curând în gospodăriile nădrăgenilor.
Fiecare familie va primi cel puţin un
astfel de recipient.

SE ACORDĂ AJUTOARE PENTRU ÎNCĂLZIRE

Începând cu data de 1 octombrie,
departamentul social din cadrul
Primăriei Nădrag primește dosarele pentru acordarea ajutorului de
căldură aferent intervalului noiembrie.2017- martie 2018.

Actele necesare la dosar sunt următoarele:
• cerere şi declaraţie pe propria răspundere tip - de la Primăria Nădrag ;
• copie după actele de identitate pentru
fiecare membru al familiei: carte de
identitate, certificate de naștere pentru
copiii sub 14 ani;
• copie după actul de căsătorie – unde
este cazul;
• copie contract locuinţă;
• cupon pensie – unde este cazul;
• adeverinţă registrul agricol – de la
Primăria Nădrag;
• adeverinţă impozite şi taxe – de la
Primăria Nădrag;
• adeverinţă venit – de la Finanţe Lugoj;
• adeverinţă de salariu, cu menţiunea
dacă beneficiază de tichete de masă şi
valoarea acestora;
• un dosar.
Limita maximă de venit este de 615 lei/
membru pe familie pe lună.

SE ACORDĂ TICHETE EDUCAŢIONALE COPIILOR DE LA
GRĂDINIŢĂ
Copiii cu vârste cuprinse între 3 şi
6 ani pot primi tichete educaţionale în valoare de 50 de lei, dacă
venitul pe membru de familie nu
depăşeste suma de 284 de lei.
Pentru ca părinţii să poată beneficia de
aceste tichete valorice, o primă condiţie
este ca micuţii să fie înscrişi la grădiniţă
şi să nu aibă absenţe. Dacă îndeplinesc
această cerinţă, părinţii pot merge la
primărie pentru a depune o cerere în
acest sens, şi pentru a fi informaţi ce
alte documente trebuie să le depună la
dosar, alături de cerere.

LOCUITORII DIN NĂDRAG VOR
PRIMI RECIPIENTE PENTRU
DEŞEURILE VEGETALE

În orice gospodărie se adună multe resturi de alimente ori de la curăţarea grădinii, care pot deveni un îngrăsământ
natural excelent pentru hrănirea culturilor din gradină. Printre resturile ce pot
fi depzitate în compostoare se numără zaţul şi
filtrele de cafea, frunzele
de ceai, cojile de cartofi,
resturile de fructe şi
legume, cojile de ouă şi
ambalajele acestora din
carton, hârtia sau paiele,
rumeguşul, buruienile
sau crengile, care trebuie tocate. Toate
acestea trebuie doar introduse în compostor, împreună cu sol uscat de grădină. Cu o cantitate potrivită de umiditate
şi ventilaţie, microorganismele vor
transforma deşeurile în îngrăsământ.

DE UNDE SE POT CUMPĂRA
LEMNE DE FOC?

Locuitorii comunei Nădrag care
vor să cumpere lemne de foc de
la Ocolul Silvic pot depune cereri
în acest sens la Districtul Silvic
Nădrag.

De curând, autorităţile locale au achiziţionat mai multe recipiente pentru depunerea deşeurilor vegetale.
Astfel, compostoarele, aşa cum sunt
denumite recipientele, vor ajunge în

Se face colectare selectivă a deşeurilor, la
Nădrag

Curăţenia rămâne una dintre
priorităţile autorităţilor locale, iar
în acest sens, edilii se preocupă
permanent de dotarea comunei cu
cosuri de gunoi, pubele şi containere pentru colectarea selectivă a
deşeurilor.

În două zone din Nădrag au fost montate astfel de containere, iar aleşii locali
fac apel la întreaga populaţie să le folosească în scopul prevăzut. Mai exact, de

acum locuitorii comunei noastre trebuie
să îşi separe deşeurile menajere de cele
reciclabile. Deşeuri vor trebui aruncate
în containerul special destinat fiecărei
categorii de deşeuri: menajere, hârtie şi

carton, plastic şi metal, şi sticlă.
De asemenea, în vecinătatea containerelor pentru colectare selectivă sunt
amenajate şi spaţii pentru colectarea
pet-urilor.

Dragi nădrăgeni,
Aşa cum deja se poate vedea, toamna a sosit, iar noi, cu toţii, ne pregătim de sezonul rece. Este timpul să
ne întoarcem cu toții la activitățile
curente, iar una dintre acestea este
pregătirea gospodăriei pentru a
întâmpina iarna în siguranţă.
Astfel, vă rugăm şi anul acesta să
daţi dovadă de spirit civic şi să vă
îngrijiţi de spaţiile verzi din faţa
caselor, să contribuiţi la tot ceea ce
înseamnă curăţenia de toamnă. De
asemenea, trebuie să ne gândim cu
toţii că, în curând, iarna se va instala, iar noi suntem cei care trebuie să
ne asigurăm tot confortul în zilele
friguroase. Temperaturile scăzute ne
îndeamnă deja să aprindem focurile
în sobe, însă pentru aceasta este
nevoie să fim extrem de atenţi la coşurile de fum. Va sfătuim să curăţaţi
regulat coşurile de fum, în special
înaintea începerii sezonului rece,
iar pentru aceasta să vă adresaţi
personalului specializat. Iar cei care
vor să se ocupe de această problemă, pot veni la Primărie, pentru a fi
îndrumaţi spre specialişti autorizaţi
să facă astfel de lucrări.

În altă ordine de idei, vă doresc
dumneavoastră, tuturor locuitorilor
comunei Nădrag, ca la început de
toamnă să fiți la fel de muncitori și
să dați dovadă în continuare de spirit civic, pentru a ne sprijini în toate
demersurile pe care le facem pentru
Locală (PNDL).
dezvoltarea comunei noastre. Vă
Aici, în urma unei finanţări de peste
3.500.000 de lei, se vor face lucrări de re- doresc tuturor să aveţi o toamnă
abilitare, modernizare şi dotare, pentru îmbelşugată, iar sezonul rece să fie
ca atât elevii, cât şi profesorii, să benefi- unul lipsit de incidente.

Se fac investiţii la Liceul din Nădrag

În prezent, se lucrează la studiile
geotehnic, topografic şi energetic
pentru Liceul Traian Grozăvescu,
necesare pentru obţinerea unei
finanţări guvernamentale, prin
Programul Naţional de Dezvoltare

editorial

Liviu Muntean

cieze de condiţii dintre cele mai bune.
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Sprijin financiar
pentru fermieri de
aproximativ 1,8 miliarde euro

Guvernul a aprobat plăți pentru
ajutoare în agricultură în valoare
de circa 1,8 miliarde euro. Este
vorba de plățile directe în sectorul
vegetal care se acordă pentru anul
de cerere 2017, plafoanele alocate
ajutoarelor naționale tranzitorii
în sectorul zootehnic și schema de
sprijin cuplat pentru speciile ovine/caprine care se acordă pentru
anul de cerere 2017.

Plățile directe în sectorul vegetal
sunt următoarele:
• schemă de plată unică pe suprafață, în cuantum minim de 97,2452
euro/ha;
• plată redistributivă – 5 euro/
ha pentru primul interval - 1-5 ha
inclusiv și 48,3251 euro/ha pentru
al doilea interval: peste 5 și până
la 30 ha inclusiv;
• plată pentru practici agricole
benefice pentru climă și mediu,
denumită și plată pentru înverzire
– 57,1745 euro/ha;
• plată pentru tinerii fermieri –
24,3113 euro/ha.
De asemenea, guvernul a aprobat
plafoanele alocate ajutoarelor
naționale tranzitorii în sectorul
zootehnic și a stabilit cuantumul
acestora pentru anul de plată
2017. Cuantumul acestor ajutoare se calculează prin raportarea
sumelor prevăzute la cantitățile de
lapte livrate și/sau vândute direct
eligibile, respectiv la efectivele de
bovine sau femele ovine/caprine
eligibile.
Începând cu data de 16 octombrie
2017, Agenția de Plăți și Intervenții
în Agricultură poate acorda plăți
în avans în cadrul tuturor schemelor de plăți, iar începând cu data
de 1 decembrie 2017, va efectua
plățile corespunzătoare diferenței
între cuantumul calculat și acordat în avans și plafonul financiar
ar fiecărei scheme, în condițiile
îndeplinirii de către beneficiari a
tuturor criteriilor de eligibilitate.
Plățile se acordă în limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale
în anii 2017 și 2018.
Plățile se fac în lei, utilizând ultimul curs de schimb valutar stabilit
de Banca Centrală Europeană anterior datei de 1 octombrie 2017.
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Locuri de cazare pentru elevi şi
profesori, la Cantina Şcolii

După o reabilitare completă şi modernizarea tuturor spaţiilor, Cantina Şcolii este un loc primitor, gata
să îşi găzduiască oaspeţii.

Odată cu readaptarea spaţiilor cantinei
la nevoile şi cerinţele din prezent, locaţia poate găzdui evenimente cu o capacitate de până la 100 de locuri. Astfel,
cei care vor să îşi organizeze aici nunta
sau botezul copiilor, ori ziua de naştere
sau o petrecere trebuie să plătească o
taxa de 200 de lei. Iar pomeni şi parastase suma pentru care se poate închiria
sala este de 100 de lei. De asemenea, în
incinta Cantinei Şcolii există şi spaţii de
cazare, destinate elevilor sau profesorilor care doresc să vină în localitatea
noastră. Având în vedere că efectivul de
elevi din comuna noastră scade de la un
an la altul, suntem pregătiţi să primim
elevi din localităţile vecine, în cele mai
bune condiţii de cazare, pentru a studia
într-un liceu bine dotat. În cele 8 camere, elevii pot beneficia de un confort

hotelier sporit, clădirea fiind dotată cu
încălzire centralizată, asigurată de o
centrală termică cu combustibil solid,

curent şi apă. Iar pentru a ocupa un loc
într-una dintre camere, aceştia trebuie
să plătească doar 25 de lei pe lună.

Veşti bune pentru nădrăgeni!
Se vor face lucrări de apărare la mal

În urma demersurilor făcute de
Primăria Nădrag la Apele Române,
se vor face apărări de mal în localitate, pe o distanță de aproximativ
14 kilometri.

se vor construi ziduri de sprijin şi se
vor realiza pereuri din piatră, pentru a
împiedica surparea pământului sau eroziunea lui de către ape. De asemenea,
se va realiza un parapet din beton şi se
vor reabilita zidurile.

Astfel, se va lucra la recalibrarea albiei,

Hotărâri ale Consiliului Local Nădrag

HOTĂRÂREA nr. 77

din 07 septembrie 2017
Privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al
Comunei Nădrag pentru anul 2017

HOTĂRÂREA nr. 78

din 07 septembrie 2017
Privind achiziţionarea a 50 buc. stâlpi
metalici pentru reţeaua de iluminat
public a comunei Nădrag.

HOTĂRÂREA nr. 79

din 07 septembrie 2017
Privind aprobarea de realizării a două
obiective de investiţii în comuna
Nădrag.

HOTĂRÂREA nr. 80

din 07 septembrie 2017
Privind aprobarea fondurilor destinate organizării sărbătorii „Ruga satului
Crivina” în anul 2017.

HOTĂRÂREA nr. 81

din 07 septembrie 2017
Privind achiziţionarea de lemne de
foc pentru Creşa din Nădrag, staţia
de tratare a apei potabile şi blocul
de locuinţe nr.24 din Nădrag, pentru
sezonul rece 2017-2018.

HOTĂRÂREA nr. 82

din 27 septembrie 2017
Privind conferirea titlului de cetăţean

de onoare al comunei Nădrag, post
mortem, domnului Ana Radu.

HOTĂRÂREA nr. 83

din 27 septembrie 2017
Privind acordarea unui ajutor de urgenţă familiilor domiciliate în Nădrag
str. Şcolii bl. 19 sc. B, care se află în
situaţie de necesitate cauzată de furtuna produsă în data de 17.09. 2017.

HOTĂRÂREA nr. 84

din 27 septembrie 2017
Privind modificarea organigramei
şi statului de funcţii ale Aparatului de
specialitate al primarului comunei
Nădrag şi serviciilor publice pentru
anul 2017.

HOTĂRÂREA nr. 85

din 27 septembrie 2017
Privind însuşirea apartenenţei la
domeniul public al Comunei Nădrag
a unui bun imobil denumit „Strada”,
adiacent Parcului Central din Nădrag,
înscris în CF 400087 Nădrag nr. top.
1/1/1/a/1/1/b/18/9/6/5/2/16/16/134,
cu suprafaţa de 240 mp.

HOTĂRÂREA nr. 86

din 27 septembrie 2017
Privind completarea inventarului
bunurilor care aparţin domeniului
public al comunei Nădrag, însuşit de
Consiliul Local al comunei Nădrag
prin Hotărârea nr. 8 / 25.01.2002.

HOTĂRÂREA nr. 87

din 27 septembrie 2017
Privind dezmembrarea în trei parcele
a unui teren intravilan situat în localitatea Nădrag, str. Cornet.

HOTĂRÂREA nr. 88

din 27 septembrie 2017
Privind atribuirea de număr cadastral unui teren intravilan situat pe
strada Şcolii, cu suprafaţa de 1.377
mp.

HOTĂRÂREA nr. 89

din 29 septembrie 2017
Privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al
Comunei Nădrag pentru anul 2017

HOTĂRÂREA nr. 90

din 29 septembrie 2017
Privind prelungirea valabilităţii
Planului Urbanistic General şi Regulamentului Local de Urbanism aferent
pentru localităţile Nădrag şi Crivina,
numărul 40192/010 a,b, aprobat prin
HCL Nădrag nr. 8 / 1999

HOTĂRÂREA nr. 91

din 29 septembrie 2017
Privind aprobarea apartamentării a
două imobile cu destinaţia de locuinţă din patrimoniul privat al UAT
Comuna Nădrag.

Început de an şcolar, la Liceul
Traian Grozăvescu din Nădrag

Cu emoţii, flori şi zâmbete. Aşa au
început elevii Liceului din Nădrag
anul şcolar.

Cu timiditate şi nerăbdare, cei mai mici
dintre şcolari au ascultat cu atenţie
tot ce le-au transmis dascălii în prima
zi de şcoală, în timp ce colegii lor mai
mari s-au bucurat din plin de revedere,
după o vacanţă de vară lungă şi plină de
poveşti.

Încep pregătirile
de iarnă

Şi anul acesta, odată cu venirea sezonului rece, Nădragul va
îmbracă straie de sărbătoare.
Pentru ca toţi locuitorii comunei
noastre să se bucure aşa cum se
cuvine de sărbătorile de iarnă, şi
anul acesta, autoritățile locale se
vor ocupa de împodobirea comunei. În perioada următoare va
începe verificarea tuturor orna-

Cu toţii au pornit apoi spre clase, acolo
unde i-au întâmpinat învăţătorii, diriginţii şi profesorii ce le vor călăuzi paşii în
acest an şcolar.
Tuturor le urăm putere de muncă, întelepciune şi rezultate cât mai bune, la
acest nou început!

Ziua Educaţiei, în şcoala din Nădrag

Ziua educaţiei nu a trecut neobservată în Liceul Traian Grozăvescu.
Cu mic, cu mare, încă de la prima
oră, elevii au participat la o serie
de activităţi menite să marcheze
acest eveniment.

Poftiţi la Balul
Bobocilor

Pe lângă concursurile sportive, elevii au
participat împreună la realizarea unui
panou, pe care au lipit materiale ce prezintă modul în care se face educaţie în
întreaga lume. Iar un lucru important de
punctat este că elevii au realizat toate
aceste materiale atât în limba română,
cât şi în limba engleză. De asemenea,
elevii au realizat o serie de desene cu
tema „Educaţia văzută prin ochi de
copil”.
Şi profesorii şcolii din Nădrag au marcat Ziua Educaţiei, organizând o masă
rotundă în cadrul căreia s-au dezbătut

aspecte legate de sistemul educaţional
în lume, s-au stabilit priorităţi şi s-au

făcut propuneri pentru a îmbunătăţi
sistemul educaţional.

Proiectul ROSE, la Liceul Traian Grozăvescu

În data de 27 iunie a fost semnat
acordul de grant, finanţat prin
Schema de Grant pentru Licee,
demarat în cadrul Proiectului
privind Învăţământul Secundar,
numit ROSE (Romania Secondary
Education Project). Obiectivul
acestui proiect este creşterea ratei
de participare şi promovare a
examenului de Bacalaureat, dar şi
reducerea abandonului şcolar.
Suma totală pe care Liceul Traian Vuia
a obţinut-o, prin grantul mediu, este de
450.050 lei, bani ce sunt repartizaţi pe 4
ani.
Proiectul derulat în şcoala noastră
constă în:
• activităţi pedagogice şi de sprijin („Nu
te lăsa descurajat” - activitate remedi-

mentelor de iarnă, iar cele defecte vor fi înlocuite cu altele noi.
Iar în preajma sărbătorii Naşterii
Domnului, podoabe luminoase şi
decoruri care amintesc de acest
moment vor fi montate pe străzile
din comună.

• activităţi de renovare şi dotare a câte

o clasă, cu mobilier nou şi echipamente
IT.

Unul dintre cele mai aşteptate momente de către elevii şcolii noastre
este Balul Bobocilor. Anul acesta,
evenimentul va fi organizat în 27
octombrie, iar pentru a-şi surprinde
colegii, elevii organizatori au pregătit un spectacol tematic, în care sunt
integrate şi probele pentru concursul
de Miss şi Mister. Le urăm tuturor
distracţie plăcută.

Ne pregătim de
Halloween

Sărbătoarea de Halloween este
aşteptată cu entuziasm de către
elevii şcolii noastre. În 3 noiembrie,
la cantina şcolii vor fi organizate
concursuri pe ciclurile de învăţă-

Proiectul ROSE constă într-un împruală pentru elevii din clasele a IX-a, a X-a
şi a XI-a, şi „Învăţare prin redefinire” activitate de performanţă pentru clasele
a XI-a şi a XII-a);
• activităţi extracuriculare (servicii de
consultanţă psihopedagogică, psihologică, excursii tematice – fiind un mijloc
de stimulare şi recompensare a elevilor
care obţin o îmbunătăţire a rezultatelor
la învăţătură, astfel că cei care participă
la toate formele de pregătire şi îşi îmbunătăţesc rezultatele pot participa la una
din cele 5 excursii);
• o întâlnire între elevi şi absolvenţii
liceului nostru, care au reuşit să aibă o
carieră deosebită;

mut de 200 de milioane de euro pe care
Banca Mondială îl acordă Guvernului
României.
Beneficiari sunt 1,5 milioane de elevi
şi studenţi români din 1.100 de licee și
300 de universități publice. Aceştia au
rezultate slabe la şcoală şi nu reuşesc
să-şi ia examenele sau se află în situaţii
de abandon şcolar din considerente
financiare.
Proiectul are ca scop creşterea ratei de
promovare la Bacalaureat de la 49,6%,
la 59% şi reducerea abandonului în ultima clasă de liceu de la 6,5% la 3,5%.

mânt, iar o parte dintre elevi îşi vor
prezenta costumele special pregătite
pentru această ocazie. În acelaşi
timp, micuţii care fac parte din
clubul „Minţi ascuţite, mâini îndemânatice” au început deja să realizeze
decoraţiuni pentru Halloween. De
asemenea, copiii lucrează încă de
pe acum la realizarea de ornamente
pentru sărbătorile de iarnă. Iar până
acum au confecţionat globuri, elfi şi
coroniţe.
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Recomandările pompierilor, în
apropierea sezonului rece

Pentru evitarea izbucnirii unor incendii, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă face unele recomandări celor care utilizează mijloace
de încălzire individuală, mai ales
celor care sunt tentaţi să recurgă
la improvizaţii.

Măsuri elementare ce trebuie respectate înainte de utilizarea sistemelor de
încălzire locală:
• verificarea periodică, cu personal autorizat, a instalaţiilor electrice, instalaţiilor de alimentare cu gaze şi instalaţiilor
de încălzire centrală, eliminându-se
eventualele defecţiuni sau improvizaţii,
dacă este cazul;
• sobele şi coşurile de fum vor fi obligatoriu verificate, curăţate, şi reparate de
persoane specializate şi autorizate;
• zidăria şi tencuiala coşurilor de fum
vor fi verificate periodic şi bine întreţinute pentru a nu prezenta fisuri sau crăpături ce ar permite ieşirea în încăperi
sau poduri, a gazelor calde, a fumului
sau a scânteilor;

Un rus, un american şi un român
naufragiază pe o insulă pustie.
După o jumatate de an de trai pe
insulă, pleacă la pescuit să își facă
rost de mâncare. Se pun unul lângă altul şi prind peştişorul de aur.
La un moment dat, peştişorul spune:
– Pentru că staţi de aşa mult timp pe
insula, vă îndeplinesc două dorinţe de
persoană, chiar dacă eu, în mod normal, îndeplinesc numai trei dorinţe o
dată!

• nu se vor depozita în podurile locuinţelor plante furajere, materiale inflamabile sau materiale combustibile (textile,
hârtie, lemne,etc.) care s-ar putea
aprinde de la coşurile pentru evacuarea
fumului;
• în faţa uşiţelor sobelor se va amplasa
o cutie metalică sau o coală de tablă de
70 x 50 cm, aceasta asigurând protecţia
faţă de căderea accidentală, direct pe
podea, a jarului sau lemnelor aprinse,
care ar putea determina incendierea
materialelor combustibile cu care acestea ar veni în contact;
Pentru siguranţa locuinţei sau gospodăriei dumneavoastră, se interzice:
• utilizarea mijloacelor de încălzire (de

Bancul ediției

Americanul: Vreau un milion de dolari
şi să mă duci la New York!…Peştişorul
clipeşte o dată şi americanul dispare de
pe insulă.
Francezul: Vreau un milion de euro şi să
mă duci la Paris!…Peştişorul clipeşte o
dată şi francezul dispare şi el
Românul: Vreau crama de vin aici…
şi pe cei doi prieteni ai mei înapoi pe
insulă!

La bordul unei nave de croazieră
are loc o explozie. Vasul începe să

orice tip) fără a fi supravegheate sau
lăsate sub supravegherea copiilor;
• utilizarea altui tip de combustibil decât
cel destinat alimentării sobei;
• depozitarea materialului combustibil
deasupra sobelor sau uscarea hainelor
sau a altor materiale combustibile pe
sobe sau în imediata apropiere a lor;
• utilizarea sobelor fără uşiţe la focare şi
cenuşare;
• aprinderea focului în sobe prin stropire cu benzină, petrol sau alte lichide
combustibile;
• utilizarea instalaţiilor electrice (conductori, prize, întrerupătoare, tablouri
de siguranţe, prelungitoare etc.) şi a
consumatorilor electrici (de orice fel) cu
defecţiuni sau improvizaţii. Se va utiliza
numai aparatură electrică omologată;
• păstrarea surselor de foc, cum sunt
chibrituri, brichete, lumânări, lămpi cu
gaz şi altele asemenea, în locuri în care
au acces copiii;
• nesupravegherea copiilor, precum şi
blocarea acestora în casă cu lumânări
aprinse, sobe, plite şi/sau aparate electrice aflate în funcţiune.

ia apa şi să se scufunde, iar echipajul ia măsurile de evacuare.
Împreună cu alţi câţiva pasageri, o femeie se salvează cu ajutorul unei bărci
şi ajunge pe o mică insula părăsită.
După două ore, pe o bucată de scândură şi uşor epuizat, apare şi soţul femeii.
Acesta iese din apă, ajunge lângă femeie
pe plajă şi se prăbuşeşte.
– Am ajuns şi eu, draga mea, murmură
el cu o voce epuizată.
– Văd că ai ajuns. Dar sunt curioasă
unde ai fost până acum!

Din codul bunelor maniere

Reguli de conduită în societate
•

•

•

Reguli de conduită în mijloacele
de transport în comun
•

•

•
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•

•

Se răspunde întotdeauna la salut
cu un zâmbet, și nu cu mâinile în
buzunare sau privind în altă parte.
Este o gravă ofensă să nu răspunzi
la salutul unei persoane care îți
întinde mâna.
Este elegant să te prezinți singur într-un cerc mai larg de oameni, dacă
nu are cine să te prezinte.

Călătorii care coboară din mijloacele de transport au întotdeauna
prioritate.
La urcare în mijloacele de transport, sunt lăsate înainte persoanele
în vârstă, femeile și copiii.
Bărbații și tinerii trebuie să ofere locul bătrânilor, invalizilor și
femeilor, în mod deosebit femeilor
însărcinate.
Bărbatul care însoțește o femeie

•

în autobuz sau tren nu o va părăsi
pentru a ocupa un loc liber. Va rămâne lângă ea, chiar dacă aceasta
nu vrea să se așeze.

Reguli pentru momentul unei
vizite
•
•

•

Fiți punctuali când sunteți chemați
la o anumită oră în vizită.
Alegeți o ținută care să arate
respect de sine și respect față de
gazde.
Aduceți gazdei un dar, cât de simplu, mai ales dacă mergeți prima
dată în vizită la ea acasă. Un buchet
de flori, o sticlă de vin sau dulciuri

și fructe sunt printre darurile uzuale.
Bărbatul este prezentat femeii, iar
cei mai tineri celor în vârstă, pentru
a respecta codul bunelor maniere.
Participați la discuție și nu lăsați
conversația să se întrerupă. Tăcerea
poate fi interpretată drept plictiseală sau ostilitate.

Reguli de bună purtare la masă
•

•
•

•
•

Femeile se așază primele la masă,
apoi bărbații, iar când o femeie se
ridică, bărbații prezenți trebuie să
se ridice și ei în semn de respect.
Nu se țin coatele pe masă și se adoptă o poziție cât mai decentă.
Nu se suflă în ciorbă sau în ceai. Se
așteaptă până se răcește mâncarea
și se servește.
Nu se vorbește și nu se mestecă
mâncarea cu gura deschisă.
Friptura se taie bucată cu bucată,
pe măsură ce se servește, iar furculița se ține în mâna stângă și cuțitul
în mâna dreaptă.

Nașteri
Stroescu Nikolas Flavius
Bine ai venit pe lume!

Căsătorii
Petruse Cosmin Vasile cu
Ţăran Mirela
în 8 septembrie 2017
Petcu Raul Cristian cu
Georgescu Romina Oana
în 9 septembrie 2017
Oprişoni Beniamin Coriolan cu
Balint Andrada Letiţia
în 9 septembrie 2017
Pecuţi Ioan Nicolae cu
Curado Maria Diana
în 15 septembrie 2017
Vlădariu Constantin Florin cu
Cuceucă Elena
în 27 septembrie 2017
Casă de piatră!

Decese
Dragotă Cornelia
născută în 18 mai 1931
decedată în 20 august 2017
Biszak Rozalia Elisabeta
născută în 8 mai 1943,
decedată în 24 august 2017
Freund Anton Werner
născut în 30 septembrie 1931
decedat în 29 august 2017
Popescu Asinefta
născută în 24 iulie 1924
decedată în 2 septembrie 2017
Pantea Elena
născută în 14 octombrie 1934
decedată în 9 octombrie 2017
Oprea Ioan
născut în 22 mai 1945
decedat în 13 octombrie 2017
Cimponerescu Remus Bujor
născut în 11 august 1939
decedat în 16 octombrie 2017
Dumnezeu să-i
odihnească în pace!

