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Soarta pârtiei de schi, incertă.

Realizarea ei rămâne la latitudinea Direcției Silvice

Autoritățile locale din Nădrag au
început, în urmă cu mai mult timp,
demersurile pentru amenajarea
unei pârtii de schi în raza unității
administrative teritoriale Nădrag.
Însă, totul s-a blocat în birocrație.
Astfel, pentru întocmirea unui
Plan Urbanistic General
Zonal care să
cuprindă și realizarea unei pârtii
de schi, pe muntele Padeș, este
nevoie de o serie de avize. Agenția de Mediu a cerut un aviz de
la Romsilva, însă reprezentanții
Regiei Pădurilor spun că nu este
de competența acestei instituții să
elibereze astfel de documente.

Plimbați de la instituție la alta, reprezentanții Primăriei Nădrag au cerut
lămuriri la Ministerul Apelor și Pădurilor,
din partea căruia a și primit un răspuns. Astfel, în adresa trimisă primăriei
Nădrag, reprezentanții Ministerului au
precizat că “HG privind organizarea
și funcționarea gărzilor
forestiere (...)
Gărzii Forestiere
nu are prevederi referitoare la aviza-

editorial

Liviu Muntean

Dragi nădrăgeni,

În prag de sfântă sărbătoare,
ne regăsim echilibrul, liniştea şi
bucuria alături de cei dragi, în
mijlocul familiei. Abia în aceste
rea planurilor de urbanism. Categoria
de obiective “amenajarea domeniului
schiabil” considerăm că se încadrează
la excepțiile pentru care se permite
reducerea suprafeței fondului forestier
național”.
Pentru a putea amenaja pârtia de schi
pe Padeș, reprezentanții primăriei
așteaptă ca Garda Forestieră Timișoara

să analizeze documentația înaintată,
pentru a primi un răspuns.
Amenajarea domeniului schiabil ar
urma să se întindă pe o suprafață de
aproximativ 40 de hectare. Pârtia de
schi este prevăzută să se întindă pe 4,6
kilometri, iar în vecinătatea ei ar urma
să fie construite câteva cabane, dar și
restaurante.

Adunare
sătească,
la Nădrag
Adunare
publică
sătească,
la Nădrag

La sfârșitul lunii martie, la cantina școlii din Nădrag a avut loc o
adunare publică sătească, la care
au participat nu mai puțin de 45 de
cetățeni din localitate.
Primarul Liviu Muntean s-a întâlnit cu
oamenii din Nădrag pentru a discuta
direct cu ei despre problemele pe care
aceștia le întâmpină, dar și despre
investițiile pe care dorește să le realize-

ze în comună. Astfel, joi, în 28 martie,
de la ora 17, în cadrul adunării sătești,
primarul le-a vorbit oamenilor despre
obligativitatea încheierii unei polițe de

asigurare a locuințelor. De asemenea, a
asigurare a locuințelor împotriva dezfost ridicată problema branșamentelor
astrelor naturale. De asemenea, a fost
la rețeaua
de canalizare
și s-au discutat
ridicată
problema
branșamentelor
la
și diverse
subiecte.
rețeaua
dealte
canalizare
și s-au discutat și
diverse alte subiecte.
Având în vedere numărul mare de
Având în vedere interesul cetățenilor
cetățeni care au participat la întâlnire,
care au participat la întâlnire, reprezenreprezentanții
vor continua
tanții
PrimărieiPrimăriei
vor continua
să orga- să
organizeze
de adunări.
Următoanizeze
astfelastfel
de adunări.
Următoarea
rea întâlnire
va avea
loc
la Crivina,
iar
întâlnire
va avea
loc la
Crivina,
iar apoi
se
va se
întâlni
din nou
locuitorii
din
apoi
va întâlni
dincu
nou
cu locuitorii
Nădrag.
din Nădrag.

Proiectele câștigate de Primăria Nădrag,
în linie dreaptă

După ce anul trecut au depus și
câștigat finanțare pentru mai
multe proiecte, anul acesta autoritățile locale vor începe șantierele.
Astfel, prin Programul Naţional de
Dezvoltare Locală
Locale au fost finanțate
proiecte ce au în vedere reabilitarea şi modernizarea liceului din
comună şi a grădiniţei.
Au fost întocmite
proiectele tehnice
semnate contractele
și urmea-

zăurmează
ca în curând
demarezelicitația
licitațiapenși
să sesădemareze
tru
execuție,
la ambele
proiecte.
pentru
execuția
lucrărilor.
PentruPentru
proiectul de „Reabilitare, modernizare
şi dotare Liceu Nădrag”, este alocată din
partea Guvernului României o finanțare
de 3.322.544, 55 lei, în timp ce pentru

cel de-al doilea obiectiv, de „Realizare
acoperiș, reabilitare şi dotare grădiniţa
Nădrag”, valoarea este 947.946,16 lei. O
a treia investiție care se va realiza anul
acesta este cea de reabilitare a parcului
central, pentru care s-au obținut fonduri
prin FEADR
FADR și pentru care în curând va
avea loc semnarea contractului. Apoi,
urmează ca licitația pentru Proiectul
Tehnic și Execuție să fie realizată deodată, pentru a putea demara lucrările în
cel mai scurt timp.

momente, grijile şi frământările
dispar şi reuşim să ne bucurăm,
cu toţii, de momentele cu adevărat importante. Cred că în
aceste momente, fiecare dintre
noi trebuie să ierte şi să fie mai
bun, pentru a putea primi bucuria Învierii Domnului. În prag de
Sfinte Sărbători, gândurile mele
se îndreaptă spre dumneavoastră, locuitorii comunei şi vă invit
ca noaptea Învierii să ne găsească împreună, celebrând minunea
săvârşită de Mântuitorul nostru.
Atât eu, cât şi colegii din Primărie,
vă dorim să aveţi parte de sărbători de Paşti fericite, cu sănătate
şi belşug, alături de cei dragi!
Paşte Fericit!
Hristos a Înviat!
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Vasile
Dragi locuitori din Nădrag şi
Crivina,
În această perioadă, alături de
familie și de cei dragi, așteptăm
cu emoție și bucurie sărbătorile
pascale. Sunt zile în care fiecare
din noi încearcă să fie mai bun
și să aibă speranță. Vă urez ca
sărbătoarea Învierii Domnului să
vă aducă belşug în case şi fericire în suflete! Sărbători Fericite!
Hristos a Înviat!
Primar,
Liviu Muntean

Dragi locuitori,
Cu ocazia sărbătorilor pascale
vă doresc să aveți parte de zile
luminate, pe care să le petreceți
în armonie,
alături de
cei dragi.
Lumina
învierii să
vă aducă
bucurie
și pace!
Hristos a
Înviat!
Viceprimar,
Puiu Ioan Linginari

În curând, iubitorii de aventură vor
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tă ocazie, vă
îndemn să
privim cel
mai important simbol
creştin al
renaşterii cu
încredere şi
speranţă în
viitor. Hristos a înviat! Paște Fericit!
Hristos a înviat!
Prefect,
Eva-Georgeta Andreaș


Sfintele Sărbători Pascale au
reprezentat mereu, pentru mine
și familia mea, un moment de
tihnă
sufletească. La fel
vă doresc
și vouă,
stimați
timișeni,
multă
liniște,
Urează tuturor locuitorilor comu- împăcare
cu sine și cu cei apropiați, mulnei Nădrag ”Paște fericit!” . Cu
tă dragoste în mijlocul familiei.
ocazia sărbătorii Învierii Domnului vă dorim să aveți parte de Hristos a înviat!
belșug și liniște în case. Vă urăm
Călin Dobra,
ca sărbatoarea Paștelui să vă
Preşedintele Consiliului Judegăsească în armonie, cu sufletul
ţean Timiş
curat și cu sănătate!
Hristos a Înviat!


Dragi credincioși,
În aceste zile în care ne pregătim
să sărbătorim Sfintele Paşti, gân- Preot paroh,
Daniel Ioan Iancu durile mele se îndreaptă către
Biserica Ortodoxă Nădrag
cetăţenii din judeţul Timiş. Învierea Domnului este un prilej de
reculegere, o clipă de bucurie, un Preot paroh,
moment de linişte şi de împlinire Ioan Arimescu,
alături de toţi cei dragi. Cu aceas- Biserica Ortodoxă Crivina

Se redeschide parcul de aventură

Preot
paroh
Hollschwandner
Iosif,
Hollschwandner
parohul Bisericii Iosif,
Biserica
Romano-Catolică
Romano-Catolice
Nădrag Nădrag
Adunarea Creștină str. Haiduca
Nădrag
Biserica Penticostală Nădrag
Pastor Iacob Logoș,
Biserica Baptistă Nădrag
Pastor Ionescu Sergiu,
Biserica Baptistă Crivina
Vă urează ca Sărbătoarea Paștelui să vă deschidă inimile și să vă
binecuvânteze casele. Învierea
Domnului să vă aducă bucurii
și liniște și să vă împlinească pe
toate planurile! Pace în suflete
și sărbători luminate! Hristos a
Înviat!
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Urează tuturor locuitorilor comunei Nădrag sărbători fericite! Cu ocazia Sfintelor Paști, vă
dorim să aveți parte de tot ce vă
doriți, să petreceți în armonie
sărbatoarea Învierii Domnului
și să vă bucurați de tot ce aveți!
Sărbători Fericite!

tate, în Poiana Negri. Zona dispune de

putea vizita din nou parcul de aven-

şase trasee, cu 64 de elemente suspen-

tură din comuna noastră. Autoritățile

date: traversări, săritoare, platforme,

locale au anunțat că din luna mai va

căţărători. Sunt trasee atât pentru copii,

reîncepe activitatea, iar turiștii se vor

cât şi pentru adulţi, cu diferite grade de

putea bucura de tot ce oferă parcul.

dificultate, iar pe fiecare dintre rutele
amenajate turiştii se vor putea da cu
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Parcul
fostdeschis
deschispublicului
publicului
iubitor
Parcul aa fost
iubide
în 29îniulie
2018,
iar de
toraventura
de aventură
29 iulie
2018,
iaratunci
de

tiroliana.

aatunci
primit,
în fiecare
duminică,
aproxia primit,
duminică
de duminică,

Zona de aventură a fost realizată cu

mativ
câte 200
de
aproximativ
200de
de persoane
persoane dornice de

fonduri de la bugetul local, valoarea

adrenalină. Parcul de aventură Nădrag aa

investiţiei fiind de 250.000 de lei. Din

fost amenajat pe o suprafata
suprafata de
de1,5
1,5hechec-

aceşti bani au fost achizitionate şi 40 de

localitare, pe
pe culmea
culmeade
delalaieşirea
ieşireadin
din
locali-

echipamente de Securitate.

Hotărâri ale Consiliului Local Nădrag
HOTĂRÂREA nr. 1

cadrul aparatului de specialitate al

din 27 februarie 2019

primarului comunei Nădrag pentru

Privind privind evaluarea şi vânza-

anul 2019.

rea prin licitaţie a parcelei de teren

din 09 ianuarie 2019

HOTĂRÂREA nr. 3

Privind aprobarea acoperirii de-

din 09 ianuarie 2019

finitive a deficitului secţiunii de

Privind prelungirea valabilităţii Pla-

dezvoltare a bugetului de venituri

nului Urbanistic General şi Regula-

HOTĂRÂREA nr.6

drag, nr. top. 401422 cu suprafaţa de

şi cheltuieli al Consiliului Local al

mentului Local de Urbanism aferent

din 30 ianuarie 2019

1.355 mp. siuat pe strada Cornet din

comunei Nădrag pentru anul 2018,

pentru localităţile Nădrag şi Crivina,

Privind aprobarea planului general

localitatea Nădrag.

din excedentul bugetului pentru anii

numărul 40192/010 a,b, aprobat prin

de lucrări de interes public ce vor

precedenţi.

HCL Nădrag nr. 8 / 1999

fi efectuate în cursul anului 2019 în

HOTĂRÂREA nr. 9

comuna Nădrag de către persoanele

din 27 februarie 2019

HOTĂRÂREA nr. 4

beneficiare ale prevederilor Legii

Privind achiziţionarea a 350 metri

din 30 ianuarie 2019

nr. 416/2001 privind venitul minim

steri lemne de foc, necesare pentru

garantat.

încălzirea blocului nr. 24 din Nădrag

HOTĂRÂREA nr. 2
din 09 ianuarie 2019
Privind aprobarea modificării tarifelor de salubrizare practicate de
către Retim Ecologic Service S.A.,
în raport cu utilizatorii serviciului
de salubrizare pentru activitatea de
colectare şi transport a deşeurilor
municipale, desfăşurată în Zona 0 a

Privind aprobarea organigramei şi

intravilan inscrisă in CF 401442 Nă-

în sezonul rece 2019 - 2020.

statului de funcţii ale Aparatului de
specialitate al primarului comunei

HOTĂRÂREA nr. 7

Nădrag şi serviciilor publice pentru

din 30 ianuarie 2019

HOTĂRÂREA nr. 10

anul 2019.

Privind aprobarea Strategiei anuale

din 27 februarie 2019

de achiziţii publice a UAT Comuna

judeţului Timiş, în baza contractului

HOTĂRÂREA nr. 5

Nădrag şi a Planului anual al achiziţi-

de delegare prin concesiune a acti-

din 30 ianuarie 2019

ilor publice pentru anul 2019.

vităţilor de colectare a deşeurilor nr.

Privind aprobarea planului anual

1746/22.09.2017

de ocupare a funcţiilor publice din

Privind aprobarea de principiu a
limitării accesului pe unele străzi şi
drumuri comunale a autovehiculelor
ce depăşesc o anumită masă autori-

HOTĂRÂREA nr. 8

zată.

Voluntari pentru o zi!
Acțiune de ecologizare
organizată de
Primăria Nădrag

Angajații Primăriei au fost volun-

pentru a da un exemplu tuturor

tari pentru o zi, pentru a avea o

locuitorilor comunei. Astfel, în ziua

comună mai curată.

curățeniei, așa cum au denumit-o,
angajații primăriei, împreună cu

În 6 aprilie, înarmați cu mănuși

ceilalți voluntari care li s-au alăturat,

și saci de gunoi, cu toții au strâns

au reușit să igienizeze zona centrală

gunoaiele aruncate la întâmplare,

a Nădragului.

Atenție la lumânările
de Înviere!

Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă
Banat recomandă atât preoţilor,
cât și credincioșilor să nu uite
câteva reguli de bază în timpul
slujbelor religioase de Paște astfel
ca acestea să se desfășoare fără
incidente: aprinderea și așezarea
lumânărilor se va face numai în
locurile special amenajate în acest
sens (în exteriorul construcţiei și
la o distanţă de siguranţă faţă de
vegetaţie sau elemente combustibile); lumânările nu se vor ţine

în apropierea obiectelor combustibile precum icoane, decoruri,
mobilier; să fie supravegheate
permanent lumânările căzute sau
consumate.
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PREGĂTIRI PENTRU
PAȘTI LA CERCUL DE
CREAȚIE
Cercul de creație handmade ” Minți
ascuțite, mâini îndrăznețe” se pregătește să întâmpine sărbătorile. Copiii
participanți învață să creeze, din
materiale textile, flori de primăvara
și diverse alte ornamente.
Cu ocazia Sărbătorilor Pascale, coordonatoarele cercului, Rusu Ariadna
și Moldovan Anca Rozalia împreună
cu copiii participanți vă urează ”
Paște Fericit!”

LUNA PLANTĂRII ARBORILOR ȘI ZIUA PĂSĂRILOR, MARCATE ÎN
ȘCOALA NOASTRĂ
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Din activitatea școlii

15 copii, înarmați cu lopeți șiș voie
bună, au participat la o acțiune de
plantare de arbori, organizată în
parteneriat cu Primăria Nădrag și
Ocolul Silvic Ana Lugojana din Lugoj.
Elevii au plantat pe raza comunei 20
de puieţi de rășinoase, dintre care 10
puieți BRAZI si respectiv 10 MOLIZI.
Activitatea s-a desfăşurat cu ajutorul
unui grup de 15 elevi de la Liceul
Tehnologic „Traian Grozăvescu”
Nădrag, sub îndrumarea şi supravegherea dl.pădurar Bîrlad Octavian si
dl.pădurar Olariu Victor, şi a dl.director Stoiconi Cristian și dna.dir.adj.
Mărcuț Monika.

Elevii Liceului Traian Grozăvescu
din Nădrag, mai aproape de natură.
În cadrul Lunii plantării arborilor,

Pe
ziua
păcălelilor,
de 1
Pe de
dealtă
altăparte,
parte,înîn
ziua
păcălelilor,

însoțiți de domnul professor inginer

aprilie,
elevii școlii
au luat parte
de 1 aprilie,
eleviinoastre
școlii noastre
au

Sandi Moldovan, elevii au efectuat

luat
parte la o
activitateÎndeosebită.
la
o activitate
deosebită.
această

practica la 3 firme cu obiect de acti-

În această
dată este
dată
este marcată
Ziuamarcată
Păsărilor,Ziua
iar

vitate în domeniul calificării profesi-

Păsărilor,
iarnostru
elevii au
liceului
nostru
elevii
liceului
ținut să
mar-

onale de technician mecantronist.

au ținut
marcehze
cum
se
cheze
așasă
cum
se cuvineașa
acest
mo-

În urma acestei experiențe, cu toții

cuvineAstfel,
acestmicuții
moment.
Astfel,
micuții
ment.
din clasa
a IV-a
au
din clasa
a IV-aziau
marcat
această zi
marcat
această
prin
confecționarea
prin confecționarea de păsărele din
hârtie, în cadrul orei de

• atragem atenția locuitorilor să aibă gri-

post Poliția Nădrag recomandă o serie

jă la bunurile personale (bani, portofel

de măsuri specifice acestui sezon:

cu acte, telefoane mobile etc.) atunci

ZIUA MONDIALĂ A
ARTE VIZUALE ȘI ABILI- APEI, MARCATĂ LA
ȘCOALA DIN NĂDRAG
TĂȚI PRACTICE.

Arte vizuale și abilități practice.

Elevii Liceului Tehnologic Traian
Grozăvescu, în schimb de experiență
în Portugalia
Șansă deosebită pentru o parte din
elevii școlii noastre. Timp de aproape două săptămâni, un grup de 10
elevi din clasa a XI-a a beneficiat,
printr-un proiect ERASMUS+KA102,
de un stagiu de practică, ce s-a desfășurat în Portugalia.
Astfel, între 30 martie si 13 aprilie,

telor organizate cu ocazia Sărbătorii
Învierii Domnului.

când merg la cumpărăturile de sărbă-
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• rugăm locuitorii care pleacă de acasă

tori în piețe, magazine, mari complexe

de sărbători să asigure corespunzător

comerciale;

locuințe și anexele gospodărești pentru

• vom sta la dispoziția cetățenilor și vom

a evita furturile din locuințe;

veghea la buna desfășurare a evenimen-

Erasmus+.

de păsărele din hârtie, în cadrul orei de

Din agenda Poliţiei Nădrag
Agent șef-principal Manea Silviu, șef

au dobândit Certificatul European

Lucrătorii Postului de poliție Nădrag
urează locuitorilor comunei Sărbători
Fericite! Hristos a Înviat!

Elevii Liceului Tehnologic Traian

Grozăvescu au marcat Ziua Mondială
a Apei, printr-un eveniment deosebit. Cu ajutorul celor de la Lions Club
Timișoara Dinamic Plus, elevii au
participat la o serie de activități educative, menite să îi facă să înteleagă
importanța apei în natură, circuitul
apei, dar și cum să protejeze și să
aibă grijă de această resursă naturală atât de importantă.

”Uniunea Europeană,
de la idee la înfăptuire
Pornind ca idee încă din anul

peana. Și din acest moment, mai

Europene, astfel încât deciziile

parte, au loc alegeri pentru Par-

1945, unirea mai multor state

lamentul European, care se vor

europene sub un sistem stan-

desfășura în 26 mai și la care este

dardizat a devenit, treptat, o

important să participăm într-un

realitate.

număr cât mai mare. Pe de altă
parte, România a preluat, la

Într-un discurs ținut la 19 sep-

începutul acestui an, președinția

tembrie 1946 la Universitatea din

rotativă a Consiliului Uniunii Eu-

Zürich, Elveția, Winston Churchill

ropene, preț de 6 luni, iar în acest

a promovat ideea apariției State-

răstimp, în țara noastră au loc o

lor Unite ale Europei. Congresul

serie de activități ale reprezentan-

de la Haga din 1948 a reprezentat
un moment esențial în istoria
federală europeană, deoarece a
dus la crearea Mișcării Europene
și a Colegiului Europei, unde viitorii lideri ai Europei vor trăi și vor
studia împreună. De asemenea, a
condus direct la înființarea Consiliului Europei în 1949, primul
mare efort de a aduce împreună
națiunile Europei, inițial 10 la număr. Trei ani mai târziu, în 1052,
6 națiuni au decis să meargă mai
departe și să creeze Comunitatea
Europeană a Cărbunelui și Oțelului.
În 1957, Belgia, Franța, Italia,
Luxemburg, Țările de Jos și Germania de Vest au semnat Tratatul
de la Roma, care a creat Comunitatea Economică Europeană (CEE)
și a stabilit o uniune vamală. De
asemenea, au semnat un alt pact
de creare a Comunității Europe-

ților UE.
multe țări au adevrat și au fost

cu privire la chestiuni de interes

incluse în Uniunea Europeană, iar

comun să poată fi luate în mod

România a devenit membră UE în

democratic la nivelul UE.

noștri.
PREȘEDINȚIA CONSILIULUI
UNIUNII EUROPENE

2007, an în care a intrat în vigoare
Mai multe instituții sunt implicate

Președinția Consiliului se asigură,

în procesul decizional la nivelul

prin rotație, la fiecare 6 luni între

În prezent, în centrul Uniunii

Uniunii Europene, în special:

statele membre ale UE. În cursul

Europene se află cele 28 de state

• Parlamentul European, care

acestei perioade de 6 luni, Preșe-

membre care aparțin Uniunii, dar

îi reprezintă pe cetățenii UE și

dinția conduce reuniunile la toate

și cetățenii acestora. Caracteristi-

care este aleas prin votul cetățe-

nivelurile în Consiliu, contribuind

ca unică a UE este aceea că, deși

nilor, - Consiliul European, care

la asigurarea continuității lucrări-

toate statele membre rămân state

este format din șefii de stat sau

lor UE în cadrul Consiliului.

suverane și independente, aces-

de guvern ai statelor membre ale

tea au decis să pună în comun

Uniunii Europene ;

Statele membre care dețin Pre-

o parte din suveranitatea lor, în

• Consliul, care reprezintă guver-

ședinția lucrează împreună înde-

domenii în care este important și

nele statelor membre ale UE;

aproape în grupuri de trei, denu-

util să colaboreze.

• Comisia Europeană, care repre-

mite „triouri”. Acest sistem a fost

Tratatul de la Lisabona.

zintă interesele Uniunii Europene,
În practică, aceasta înseamnă

în ansamblu.

că statele membre delegă unele
dintre competențele lor decizio-

Anul acesta, două evenimente

nale către instituțiile comune pe

majore au loc, în ceea ce priveș-

care le-au creat în cadrul Uniunii

te Uniunea Europeană. Pe de o

introdus de Tratatul de la Lisabona în 2009. Trioul stabilește obiective pe termen lung și pregătește
o agendă comună, determinând
subiectele și aspectele majore
care vor fi abordate de Consiliu

ne a Energiei Atomice (Euratom)

pe o perioadă de 18 luni. Pe baza

pentru cooperarea în dezvoltarea

acestui program, fiecare dintre

energiei nucleare. Ambele tratate

cele 3 țări își pregătește propriul

au intrat în vigoare în 1958.

său program, mai detaliat, pentru

Treptat, mai multe tări s-au alătu-

6 luni.

rat acestor organizații, iar în 1992,
în urma intrării în vigoare a Trata-

Trioul actual este alcătuit din

tului de la Maastrich, a fost înfiin-

președințiile României, Finlandei

țată în mod oficial Uniunea Euro-

și Croației.
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Președinția română a Consiliului UE:
1 ianuarie-30 iunie 2019

Prioritățile președinției române
se înscriu în sfera următorului
motto: coeziunea, o valoare europeană comună, înțeleasă ca
unitate, egalitate de tratament
și convergență.

Programul Președinției se axează pe patru priorități principale:
Europa convergenței, o Europă
mai sigură, Europa ca actor global
puternic și Europa valorilor comune.
De asemenea, Președinția va
găzdui un summit la Sibiu de Ziua
Europei, care va orienta dezbaterea privind viitorul Europei.
România deține pentru prima
dată președinția prin rotație a
Consiliului.

Însă, și în județul Timiș au loc
o serie de activități în această
perioadă. Timișoara va fi gazda a
aproximativ o mie de delegați și
oficiali europeni, conform anunțului făcut la începutul anului
de către președintele Consiliului
Județean Timiș, Călin Dobra.
„În perioada când România va
deține președinția Uniunii Europene, în țara noastră vor avea
loc mai multe conferințe la care
vor participa oficiali și delegați
străini. Am prezentat Ministerului
pentru Afaceri Europene o ofertă
pentru ca o parte dintre aceste
conferințe să aibă loc la sediul
Consiliului Județean Timiș. Deja o
delegație de la minister a venit la
noi pentru a vedea infrastructura
și au fost mulțumiți atât de Sala
Multifuncțională, cât și de Sala
Revoluției din Palatul Administrativ. În urma acestei vizite, s-a
decis ca zece conferințe să aibă
loc la Timișoara„, a declarat Călin
Dobra.
Conferințele vor fi pe teme diferite, precum Mediu, Sănătate,
Administrație publică, Educație,
Energie, Economie, Afaceri externe sau IMM și afaceri.
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LOGO –UL PREȘEDINȚIEI
ROMÂNIEI LA CONSILIUL
UNIUNII EUROPENE
Un elev din București, în vârstă de
doar 15 ani, a câștigat concursul
de creație a logo-ului oficial al
Președinției României la Consiliul
Uniunii Europene.
Tânărul Ioan Nicolae Dobrinescu
este pasionat de desen, iar spiritul de competiție l-a determinat
să accepte provocarea de a intra
într-un asemenea concurs, chiar
în ultima zi rezervată înscrierilor.
Ioan a lucrat timp de câteva ore
pentru a creiona logo-ul, iar sigla
a ajuns pe primul loc atât în preferințele juriului, cât și ale publicului, din partea căruia a primit
nu mai puțin de 3.000 din totalul
de 10.000 de voturi atrase de toate cele 19 propuneri finaliste.
Acum, când România se află la
conducerea Consiliului Uniunii

Europene, conceptul pe care
acesta l-a imaginat se afla pe
toate materialele oficiale editate
în aceasta periadă.
Logo-ul indică o Uniune Europeană în mișcare, sigură pe sine,
dinamică, dar și atașată valorilor
sale. Din punct de vedere estetic, Uniunea Europeană a fost
ilustrată prin intermediul unui
lup, animal prezent în mitologiile
majorității culturilor europene.
Suplimentar, desenul ilustrează o
Uniunea Europeană care își afirmă atașamentul față de protecția
biodiversității.
Procedura prin care a fost selectat logo-ul a fost gândită să
stimuleze participarea tinerilor
și exprimarea părerilor acestora
despre viitorul Uniunii Europene
prin prezentarea, fără restricții,
a imaginii pe care o au despre
România în context european.
Mai mult decât atât, prin organizarea acestui concurs, autoritățile
române au intenționat să dea un

mesaj de sprijin pentru investiția
în educație, la nivel național dar
și european, scoțând în evidență
încă o dată faptul că statele membre pot și trebuie să facă mai mult
pentru a intensifica cooperarea în
domeniu. De fapt, această formulă participativă prin care se democratizează definirea imaginilor
și conceptelor privind Președinția
României la Consiliul Uniunii
Europene este ilustrativă pentru
modul în care dorim să implicăm
cetățenii atât în exercitarea acestui mandat important pentru România, cât și în gestionarea afacerilor europene pe termen lung.
Conceptul imaginat de tânărul
elev al Colegiului Național „Ion
Luca Caragiale“ din București a
fost îmbunătăţit, inclusiv printr-o
integrare grafică armonioasă a
simbolisticii europene, pentru a
asigura o identitate vizuală unitară a campaniei de promovare
pe care România o va derula pe
perioada deținerii Președinției
Consiliului Uniunii Europene.

Anul 2019, an de alegeri pentru
Parlamentul European
Parlamentul European este sin-

în Uniunea Europeană sunt cei

gura instituție a Uniunii Europe-

care vor stabili regulile pe care cu

ne aleasă în mod direct și unicul

toții va trebui să le respectăm, ca

parlament multinațional ales

membrii ai UE.

prin sufragiu universal, la fiecare cinci ani.

CUM SE VOTEAZĂ
Locuitorii comunei Nădrag tre-

Alegerile pentru Parlamentul

buie să știe că și alegerile pentru

European din 2009 au avut loc în

Parlamentul European se desfă-

perioada 4-7 iunie, în fiecare stat

șoară la fel ca orice alt scrutin.

membru al Uniunii Europene.
Peste 375 milioane de cetățeni
UE au fost chemați la urne pentru
a-și alege reprezentanții pentru
următorii cinci ani: 736 de membri PE din 27 state membre.

Primele alegeri europene directe
au avut loc în 1979. În perioada
1958-1979, membrii Parlamentului European erau desemnați de
guvernele naționale și dețineau
un mandat dublu.
Alegerile pentru Parlamentul Eu-

reguli comune: votul universal di-

de 18 ani.

Astfel, în data de 26 mai, atunci
când vor avea loc alegerile, sec-

rect, reprezentarea proporțională
și un mandat de cinci ani care se

Anul acesta, în 26 mai, va avea loc

poate reînnoi. Statele membre

un nou scrutin pentru alegerea

pot decide asupra utilizări listelor

membrilor Parlamentului Euro-

de partid închise sau deschise.

pean. Și chiar dacă în acest caz

În rândul statelor membre exis-

este vorba despre un vot poli-

tă diferențe în ceea ce privește

tic, este foarte important ca toți

vârsta minimă pentru exercitarea

cetățenii cu drept de vot, inclusiv

dreptului de vot. În majoritatea

cei din comuna noastră, să își

statelor membre, dreptul la vot și

exercite acest drept. Chiar daca

dreptul de a candida la alegeri se

nu ne vizează direct, la fel ca alte

pot exercita începând cu vârsta

alegeri, cei care ne vor reprezenta

țiile de votare se vor deschide la
ora 7, iar oamenii vor putea vota
pe parcursul întregii zile, până
la ora 21, atunci când secțiile se
închid. Pentru a-și putea exercita
dreptul, cetățenii trebuie să se
prezinte la secțiile de vot la care
sunt arondați și să aibă la ei Cărțile de Identitate. Votul este unul
secret, astfel că în cabină se intră
individual, cu buletinul de vot și
ștampila.

ropean se mai desfășoară încă, în
mare măsură, conform legislațiilor și tradițiilor naționale. Fiecare
stat membru hotărăște cu privire
la modul de desfășurare a alegerilor, aplicând însă aceleași reguli
democratice: egalitatea între sexe
și votul secret.

Cu toate acestea, alegerile europene respectă deja o serie de
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Tradiții și obiceiuri de Paști în România
și în țările Uniunii Europene

Fiecare sărbătoare a creştinătăţii este înconjurată de obiceiuri,

În Italia, cozonacul preparat special
pentru Paşte are forma unui porumbel şi poartă numele Colomba
Pasquale. În centrul ţării se fac şi
pizzelle, un fel de pască.

care provin, de cele mai multe ori,
din tradiţia populară ori care au
fost moştenite din familie, de la
o generaţie la alta. Aşa se întâmplă şi în cazul praznicului Învierii
Domnului, atunci când, cu mic-cu
mare, toată suflarea se pregăteşte
de renaştere.
În tradiţia ortodoxă, începutul
sărbătorii e marcat odată cu postul
de şapte săptămâni. O semnificaţie
foarte importantă o are Joia Mare

noroc tot anul. Apoi cocoşii erau daţi
de pomană săracilor.

din Săptămâna Patimilor. Din aceas-

La masa de Paşti e bine să mănânci
mai întâi un ou, se crede că acesta
şi se concentrează asupra casei și
aduce sănătate trupului pe parcursul
curţii, pentru ca totul să fie curat. Tot
anului, apoi peşte şi pasăre, pentru a
în Joia Mare, femeile încep să pregăfi sprinten precum peştele şi uşor ca
tească pasca şi să vopsească ouăle.
pasărea.
Dacă păstrezi un ou roşu 40 de zile
La Înviere este bine să te îmbraci cu
după Paşti şi nu se strică, vei avea
o haină nouă, îmbrăcămintea nouă,
noroc tot anul. De Paşti se aşeză
la fel ca şi apa, are un rol purificator.
o bucăţică de fier sub prag, ca o
În ziua de Paşti nu este bine să dorprotecţie pentru casă. Dacă prima
mi, pentru că în restul anului vei fi
persoană care îţi intră în casă este
somnoros, vei avea ghinion, viermii
bărbat, vei avea noroc tot anul.
vor mânca semănăturile, recolta va
De Paşti, există credinţa că cerurile
fi distrusă şi te va prinde ploaia ori
se deschid, permiţând sufletelor
de câte ori vei vrea să lucrezi câmcelor morţi să se întoarcă acasă,
pul.
pentru a-şi proteja rudele dragi.
tă zi, ţăranii încetează lucrul la câmp

Lumânarea de la Înviere trebuie
păstrata în casă şi aprinsă în caz de
boală, calamităţi naturale, supărări. În dimineaţa Paştelui e bine să
priveşti prima dată într-o cofa cu apă
neîncepută. Se spune că vei avea
vederea buna în restul anului.
Se spune că e bine să te speli pe
faţă cu apa neîncepută dintr-o cană
nouă, în care ai pus un ou roşu, unul
alb, un bănuţ de argint şi un fir de
iarbă verde, semne ale sănătăţii,
prosperităţii şi sporului în toate. În
ziua de Paşti nu se mănâncă oul cu
sare, se spune că transpiri tot anul.
Pasca, crucea de pe ea sau anafura
sunt considerate de leac, de aceea
se păstrează bucăţi din ele peste an.
Cocoşul sfinţit de Paşti se credea a fi
o sursă de belşug, sănătate şi dragoste. În vechime oamenii aduceau

***
Dacă pentru români sărbătoarea
Paștelui este una care, de cele mai
multe ori, se petrece în familie,
alături de cei dragi, nu la fel obișnuiesc să petreacă și restul popoarelor
europene. În Uniunea Europeană,
tradițiile diferă de la o țară la alta,
unele dintre ele fiind cu adevărat
ciudate.
Slovacia este un punct de răscruce
a două tradiții de Paște: lovirea cu
nuiaua și udatul cu apă. Lovirea cu
nuiaua este ceva comun în vestul
Slovaciei, la fel ca în țările de la
vest — Austria, Germania, Cehia, dar
și într-o parte din Polonia. În estul
Slovaciei, bărbații obișnuiesc să
stropească fetele cu apă, la fel cum
este obiceiul și într-o altă parte din
Polonia, în Ungaria și Ucraina.

cocoşi la slujba de Înviere, pe motiv
că aceluia căruia îi va cânta primul
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cocoşul în acea noapte va avea

În Elveţia, spre exemplu, are loc o
tradiţie legată de apă unde fântânile

din toate satele sunt decorate cu
flori, panglici din hârtie colorate şi
ouă vopsite.
Dacă în Elveţia se celebrează apa,
în Germania, cu ocazia Paştelui, se
aprinde un foc imens, cu ajutorul
brazilor rămaşi de la Crăciun. Flăcările marchează sfârşitul iernii şi
triumful primăverii. În Duminica Paştelui, pentru germani, de pe masa
festivă nu poate lipsi mielul, dar nici
Osterlamm, prajitura în formă de
miel.

Să nu credeţi însă că tradiţia de
a vopsi şi a decora ouă cu care se
mândresc atât de tare românii este
întâlnită doar la noi. Şi letonii sau
ucrainienii sunt printre cele mai
iscusite popoare în arta încodeierii.

În schimb, în Polonia, capul familiei
nu are voie sa se implice în preprarea pâinii tradiţionale, pentru că
aluatul nu va creşte, potrivit superstiţiei. De asemenea, în ziua de
Paşti oamenii servesc supa Zurek, ce
conţine cârnaţi şi ciuperci.

În Spania, meniul tradiţional de
Paşte conţine neapărat friptură de
miel şi creme catalana, dar şi torrija – o prajitură preparată cu ulei de
măsline.
În Grecia, în unele oraşe, precum
Aráchova şi Livadiá, ziua de Paşte
este o sărbătoare a comunităţii în
care mieii se gătesc în piaţa centrală.
În alte oraşe, precum Monemvasiá,
Rhódes, Hýdra, Halkidikí, Koróni,
Chaniá şi Léros se ard figurine ale
lui Iuda şi Barabbas. Cozonacul de
Paşte al grecilor este împletit şi se
numeşte tsoureki: acesta este presărat cu seminţe de susan şi împodobit
cu ouă roşii.

În Franţa, copiii se trezesc în prima zi
de Paşti pentru a căuta ouăle special
pregătite pentru ei, dar ascunse în
curte sau în casă. Rostogolirea unor
ouă crude pe o pantă reprezintă
o alta tradiţie foarte apreciată de
catre copii. Oul care „rezistă” până
la capătul traseului este considerat
a fi „victorios”. Jocul porneşte de la
asemănarea între rostogolirea oului
şi prăvălirea stâncii ce închidea mormântul lui Iisus.

