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UVVG şi clubul sportiv TÄBY IS INNEBANDY,
DIN TÄBY din Stockholm, Suedia
promovează Floor Ball-ul – (hochei de sală)
Universitatea de Vest „Vasile
Goldiş” din Arad, reprezentată prin
rector fondator, Prof. univ. dr. Aurel
Ardelean, preşedintele Universităţii
şi Clubul sportiv TÄBY IS INNEBANDY, din oraşul TÄBY - Stockholm, Suedia, reprezentat de preşedintele clubului, dl. Lars Estreen
şi d-na Rut Caselbrant, viceprimar
al oraşului TÄBY, au semnat, în data
de 30.10.2012, în Sala de Conferinţe din cadrul Campusului Universitar
„Vasile Goldiş”, un protocol de colaborare privind promovarea Floor
Ball-ului sau hokey de sală” la nivelul municipiului şi judeţului Arad,
prin implicarea studenţilor şi cadrelor didactice ale Departamentului de
Educaţie Fizică şi Sport din cadrul
Universităţii de Vest “Vasile Goldiş”
din Arad.

Interviu cu Valentin Bot,
primarul comunei Şiria

Prof. univ. dr. Aurel Ardelean,
preşedintele UVVG, a precizat că
cele două organizaţii vor avea acţiuni
comune pentru promovarea floorball-ului la nivelul elevilor din ciclul
primar şi gimnazial de învăţământ
din municipiul Arad şi judeţul Arad,
printr-un parteneriat cu Inspectoratul
Şcolar al Judeţului Arad; organizarea
de acţiuni sportive de iniţiere în
floorball; organizarea de competiţii
sportive de floorball la nivel şcolar
(ciclul primar şi gimnazial) şi universitar în anul şcolar şi universitar
2012-2013; organizarea de competiţii sportive de floorball între Universitatea de Vest “Vasile Goldiş”
din Arad şi Täby IS Innebandy, din
Täby/Stockholm, Suedia, atât în
România cât şi în Suedia, pe baza de
reciprocitate.

Interviu cu Suciu Cătălin, inspector fiscal
în cadrul Primăriei comunei Şiria

„Orice proiect are la bază solicitările cetăţenilor”
Interviu cu Eusebiu Pistru, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Arad
- Domnule Eusebiu Pistru, sunteţi
de patru luni în administraţia locală.
Cum v-aţi acomodat cu acest nou statut?
- Nu am intrat într-un domeniu
necunoscut. Am lucrat şi lucrez cu
oamenii de foarte mulţi ani, atât în
mediul privat, cât şi în administraţie.
Am o bună experienţă a muncii concrete, în executiv, atât la nivel central,
cât şi la nivel local. Ştiu ce înseamnă să
te ocupi de dezvoltarea infrastructurii
de transport, mai ales a drumurilor. Naş dori, însă, să mă opresc doar la drumuri, ci la tot ce ajută la o viaţă mai
bună pentru oameni. Funcţia de vicepreşedinte mă onorează pentru că pot să
fiu aproape de oameni. De asemenea,
n-am ascuns intenţia de a reprezenta
judeţul Arad, Colegiul 5, în Camera
Deputaţilor, din acest colegiu făcând
parte şi comuna Şiria. Experienţa mea
din adiministraţia centrală poate fi folositoare pentru a ajuta această zonă a

judeţului nostru. Ştiu cât de importantă e o prezenţă activă în Parlament, cea
mai importantă instituţie, într-o democraţie autentică. Din partea deputaţilor
şi a senatorilor pot pleca o mulţime de
iniţiative folositoare oamenilor. De la
introducerea votului uninominal, legătura unui deputat cu cei care l-au ales e
mult mai puternică, de aceea trebuie să
apreciem la adevărata valoare misiunea
şi forţa unui deputat. De asemenea, un
deputat trebuie să se bată pentru problemele cetăţenilor, a celor care prin
votul lor l-au trimis în Parlament.
- Sunt multe probleme de rezolvat,
începând cu drumul Arad-Şiria...
- Din păcate, suntem într-un blocaj.
Şi nu e vorba doar de acest tronson de
drum, ci de 307 de kilometri de drumuri şi străzi, cât şi de alte multe proiecte. Am încredere că prioritari vor fi
oamenii, nu interesul politic, şi cu vom
depăşi cu bine acest blocaj, că lucrările se vor relua. În cadrul acestui proiect
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major, Programul Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii, se regăseşte şi
comuna Şiria, alături de alte localităţi
din acest colegiu: Almaş, Bârsa, Beliu,
Sebiş şi Tauţ.
Dealtfel, Consiliul Judeţean, din
conducerea căruia fac şi eu parte,
încearcă prin forţe proprii să facă faţă
cererilor oamenilor. Avem demarate
două proiecte mari, primul de alimentare cu apă şi introducere a canalizării
în toate comunele şi oraşele din judeţ,
iar al doilea, de asigurare a unui sistem
european de colectare a deşeurilor. Primul proiect, odată finalizat, va însemna un pas mare în dezvoltarea judeţului nostru: apă şi canalizare în fiecare
gospodărie. Iar al doilea proiect va elimina definitiv gropile de gunoi din
marginea localităţilor, iar gospodăriile
vor fi dotate cu pubele.
- Care ar fi atunci priorităţile din
colegiu?
- E limpede că trebuie să continuăm modernizarea localităţilor pentru
a creşte confortul oamenilor şi dezvoltarea uniformă a judeţului, prosperitatea comunităţii. Trebuie să depăşim
blocajele, să ne batem pentru arădeni.
Am arătat deja că vrem să facem treabă. Sunt doar cinci luni din mandatul de
vicepreşedinte al Consiliului Judeţean
şi am realizat deja proiecte importante:
am asfaltat drumul judeţean NermişCărand, am reparat drumul BodeştiBrusturi, am introdus reţea de apă în
satul Cronca, din comuna Dieci, în satul
Bodeşti, comuna Hălmagiu, continuând proiectul în alte cinci sate. Am
facilitat introducerea iluminatului
public în satul Lescioara, din aceeaşi
comună, iar astfel de lucrări vor continua.

Eusebiu Pistru, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Arad,
alături de consilierul judeţean, Garofiţa Popa
- Având experienţa proiectelor
anterioare, proiecte concrete, majoritatea duse la bun sfârşit, vă simţiţi un
om politic cu datoria împlinită?
- Niciodată în viaţă nu poţi spune că
ai făcut destul. Când te implici în viaţa
comunităţii din toată inima, important e
să nu te opreşti din drum. Eu sunt un om
de formaţie tehnică, un om de acţiune,
care se străduieşte să afle cea mai bună
cale de a rezolva problemele, de a produce dezvoltare în judeţ, de a-şi susţine
cu proiecte comunitatea. Ştiu cum se
fac aceste lucruri şi le voi face şi din
poziţia de deputat. Lucrurile se pun în
mişcare atunci când există iniţiativă, iar
deputatul poate avea această putere a
iniţiativei, dacă într-adevăr doreşte să o
facă. Cu atât mai mult poate un deputat
care are avantajul de a fi un om al locului. Iar eu sunt un om legat cu toată
inima de acest judeţ. Prin naştere, prin
pregătire, carieră profesională. Soţia
mea, cu care am o căsnicie de douăzeci
de ani şi o fiică de care suntem foarte

mândri, este născută în colegiul în care
candidez, la Hăşmaş. Sunt, prin familie,
cu atât mai legat de loc. Cunosc oamenii, ştiu ce trebuie făcut.
- Care este relaţia dumneavoastră
cu cetăţenii?
- Am mare încredere în arădeni,
oameni inimoşi, care-şi doresc o Românie dreaptă. Eu împreună cu echipa din
care fac parte dorim dezvoltare economică, modernizare a drumurilor, vrem
ca oamenii harnici să primească răsplata muncii lor, să fie susţinuţi în iniţiativele lor. Prin drumuri bune suntem
legaţi de Europa şi de lume. Şi, ceea ce
e mai important, Europa este legată de
noi! Trebuie să oferim căi de acces
investitorilor, trebuie să le oferim tot
ceea ce au nevoie – apă, canalizare, alimentare cu gaz, electrificare etc. – pentru a-i aduce lângă noi. Asta pentru că
investitori înseamnă locuri de muncă
pentru oamenii locului, înseamnă bani
mai mulţi pentru familiile lor, înseamnă bunăstare.
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UVVG şi clubul sportiv TÄBY IS INNEBANDY,
DIN TÄBY din Stockholm, Suedia promovează
Floor Ball-ul – (hochei de sală)
UVVG are în vedere şi realizarea
unui studiu de către studenţii Facultăţii de Medicină din cadrul Universităţii de Vest “Vasile Goldiş” din
Arad, cu privire la efectele floorballului în rândul practicanţilor, pe un
grup de studenţi ai Universităţii de
Vest “Vasile Goldiş” din Arad ce se
vor înscrie benevol în procesul de
antrenament regulat, în vederea realizării unei echipe de floorball permanente atât masculine cât şi feminine în cadru UVVG. „Cele două
instituţii partenere vor depune toate
eforturile necesare pentru implicarea
tuturor organizaţiilor cunoscute, în
procesul de susţinere a finanţării proiectelor comune”, a punctat prof.
univ. dr. Aurel Ardelean, rectorul fon-

cu studenţi, masteranzi şi absolvenţi
campioni în mai multe domenii sportive. „Îi amintim pe studenţii şi masteranzii UVVG, care au obţinut
medalii la concursuri internaţionale,
precum Flavius Koczi - gimnastică,
Dana Dodean - tenis de masă, Gina
Gogean - gimnastică, Otilia Bădescu
– tenis de masă, Traian Cihărean haltere, Adrian Jigău – haltere, Buidoso Ovidiu, Biriş Gheorghe - haltere, Adrian Popuţea – box, Mandache
George – baschet, Lucian Sandu gimnastică şi mulţi alţii, care astăzi
sunt cadre didactice, sau antrenori
emeriţi ai unor loturi naţionale. Echipa de baschet feminin UNIV Goldiş
ICIM Arad are în palmares 8-lea titluri de campioană naţională, 6 titluri

dator al UVVG, preşedintele Universităţii.
Universitatea de Vest „Vasile
Goldiş” din Arad, promotoarea sportului de performanţă, se mândreşte

de vicecampioană, o cupă a României 2011, Campioană Liga Europei
Centrale 2011, campioană a României în 2011. În anul 2012, UNIV
ICIM a fost vicecampioană a Ligii

Europei Centrale; locul III în Campionatul Naţional şi locul III în Cupa
România. Sâmbătă, într-o sală arhiplină, în Sala Polivalentă din Arad,
echipa de baschet feminin UNIV.
Goldiş ICIM a învins campioana
României pe CSM Târgovişte cu scorul de 69 la 60. Echipa noastră de
baschet feminin UNIV ICIM Arad
nu are nici o înfrângere în acest campionat, a subliniat preşedintele Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”,
Prof. univ. dr. Aurel Ardelean.
După semnarea protocolului de
colaborare, d-na Rut Caselbrant, viceprimar al oraşului TÄBY, a precizat:
„Suntem deosebit de onoraţi să ne
aflăm la Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad. De asemenea,
suntem încântaţi pentru semnarea
acestui acord de colaborare şi sperăm ca acest lucru să fie doar începutul unui parteneriat care va fi
extins, în viitorul apropiat, şi în alte
domenii, nu doar în domeniul sportului. Credem într-o Europă unită, o

Europă unde cei din nord, cum suntem noi, să se poată întâlnii cu oameni
din toate zonele, inclusiv cu cei din
România, pentru a dezvolta diverse
proiecte legate de sport, de cercetare
ştiinţifică comună şi alte domenii”.
Întrebată despre vizita pe care delegaţia din Suedia a efectuat-o în laboratoarele de cercetare a UVVG, Rut
Caselbrant a subliniat: „Am fost foarte impresionată de laboratoarele de
care dispune Universitatea de Vest
„Vasile Goldiş” din Arad, de oamenii
care lucrează acolo, de cercetătorii şi
de cadrele didactice, care ne-au prezentat proiectele de cercetare aflate în
derulare”.
Lars Estreen, preşedintele clubului sportiv din TÄBY IS INNEBANDY, DIN TÄBY/STOCKHOLM, SUEDIA, a declarat: „În
calitatea de preşedinte a clubului
sportiv din Täby mă simt deosebit de
onorat să mă aflu aici. Nu credeam că
un proiect cu titlu de implicare socială se va dezvolta atât de rapid în

România. Conceptul nostru social a
pornit din orăşelul nostru printr-un
parteneriat pe care l-am avut cu o
biserică din oraş şi cu autorităţile
locale şi bineînţeles, cu cele din
Hunedoara. Conceptul nostru social
are două părţi importante, în primul
rând cea care se referă la sport şi a
doua, cea de socializare, de aducere
împreună a oamenilor din diferite
zone. Hocheiul de sală nu implică un
echipament special, jocul implică
foarte multă mişcare şi acţiune, iar
jocul este potrivit atât pentru fete cât
şi pentru băieţi”.
Prof. univ. dr. Aurel Ardelean,
preşedintele UVVG, a subliniat: „Am
îmbrăţişat cu multă bucurie acest proiect al colegilor din Täby Stockholm.
Este un sport nou pentru ţara noastră
şi vom studia posibilitatea introducerii lui în curricula Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport. Sunt optimist în
ceea ce priveşte realizarea acestui proiect sportiv, fiind vorba despre o noutate în domeniul sportului. Pe lângă
studenţii pe care îi avem din Suedia şi
pe lângă relaţiile pe care le avem cu
universitatea din Uppsala, se adaugă
şi acest proiect cu oraşul Täby, de
lângă Stockholm. Sunt convins că, în
anul 2020, vom reuşi să avem reprezentanţi la Olimpiadă, atunci când
hocheiul de sală va deveni un sport
olimpic. Mă bucur că Universitatea
de Vest „Vasile Goldiş” are un nou
partener în domeniul proiectelor europene şi vom fi la înălţimea protocolului semnat. Ne dorim ca din noul an să
prezentăm o echipă de hochei în sală
universităţii şi oraşului nostru”.
Biroul de presă al UVVG
Daniel Albu

UVVG şi Universitatea din Szeged au organizat workshop-ul „Screeningul neonatal în Arad”
Universitatea de Vest „Vasile
Goldiş” din Arad în parteneriat cu
Universitatea din Szeged şi Spitalul
de Copii „Luis Ţurcanu” din Timişoara au organizat, în data de
30.10.2012, în Sala de conferinţe
Best Western Central Hotel Arad, cel
de-al doilea workshop „Screeningul
neonatal în Arad” sub egida proiectului
HURO
SCREENGEN
0802/008, desfăşurat în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-Romania 2007-2013,
finanţat prin Fondul European de
Dezvoltare Regională al Uniunii
Europene. Sprijinul FEDR oferit de
Uniunea Europeană este de 1933810
Euro.
Obiectivele proiectului este creşterea calităţii actului medical în euroregiune prin inţierea unui centru de
screening neonatal pentru hipotiroidism şi fenilcetonurie în Arad şi
depistarea incidentei fibrozei chistice
în regiune prin studiul populaţional.
Scopul proiectului este de a introduce screenarea neonatală pentru două
boli: hipotiroidism şi fenilcetonurie,
cât şi screenarea populaţională pentru
fibroza chistică.
Din partea Universităţii de Vest
„Vasile Goldiş” din Arad au contri-

buit la proiect: prof. univ. dr. Coralia
Cotoraci, rector al Universităţii de
Vest „Vasile Goldiş”, prof. dr. Anca
Hermenean, prorector al UVVG, dr.
Simona Dumitra, biolog Luminiţa
Pilat, dr. Lavinia Mariş, dr. Doina
Teodorescu, dr. Angelica Filimon, dr.
Dora Burdan, ec. Adriana Pușcaş, sub
coordonarea managerului de proiect,
prof. univ. dr. Lazăr Dorin.
Pe lângă aceşti membri titulari ai
grantului, cadre cu experienţă ale
UVVG, au participat activ şi medicii
rezidenţi Andreea Dupta, Sabina
Morgovan, Stelian Illeş şi Codruţa
Tripon.

Derularea proiectului a debutat
în luna mai a anului trecut şi va
urma să se încheie la finalul anului
curent. Al doilea workshop a
urmărit diseminarea rezultatelor
preliminarii privind screenarea
neonatală în rândul medicilor de
familie, a pediatrilor, neonatologilor, medicilor de laborator, cadrelor medii şi părinţilor interesaţi.
Prezentările au fost susţinute
de trei experţi neonatology - dr.
Doina Teodorescu, dr. Angelica
Filimon şi dr. Dora Burdan şi de
expertul de laborator, biolog
Luminiţa Pilat.
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„Am simţit lipsa şirienilor”
Interviu cu Viorel Buzdugan, viceprimarul comunei Şiria
- Bine aţi venit din nou la
muncă după concediul medical pe
care l-ați avut!
- Întradevăr, am avut ceva probleme de sănătate, însă nu grave, și
am fost în concediu medical timp de
o lună, iar acum trebuie puțină recuperare. Voi încerca să iau lucrurile
mai ușor până voi putea să intru iar în
ritmul în care am fost obişnuit.
- Aţi găsit o diferență între cum
ați lăsat lucrurile și cum le-ați găsit
acum?
- Am lăsat lucruri puține și am
găsit mai multe! În sensul că, lucrurile în Primărie merg foarte bine, sunt
coordonate de domnul primar, și nu
prea mi-au simțit lipsa pe aici. Având
în vedere că eu sunt mai mult pe
teren, în această perioadă cred că mi
s-a simţit lipsa pe stradă.

„Doar aflându-te în
mijlocul oamenilor le
poţi afla problemele”
- Dumneavoastră aţi simțit
lipsa oamenilor?
- Am simțit foarte mult lipsa
şirienilor. Știți cum e, întotdeauna
comunicarea între oamenii e benefică şi doar aflându-te în mijlocul
oamenilor le poţi afla problemele.
- Care este situaţia curăţeniei
de toamnă?
- În ultimele zile ne-am ocupat de
situaţia lemnelor, pe care le-am depozitat în magazii, le-am pregătit pentru iarnă, iar de la 1 noiembrie, când
revin toți, începem curățenia de
toamnă. Însă la noi nu avem prea
multă curăţenie de făcut pentru că se
face curat și în timpul anului. Mai
sunt vechile probleme cu mobilierul
stradal, unde băncile sunt scoate din
pămînt, unele cu tot cu beton, sunt
devastate, demontate, într-un cuvînt,
vandalizate, însă vom rezolva şi
aceste probleme.
- Acest lucru se întâmplă în
toate cele trei localități sau există
probleme într-o anumită zonă?
- Această vandalizare este mai
vizibilă în Galșa, în parcul din fața

lele, adică tuburile, au sosit. Ele sunt
tuburi speciale pentru un pod mare.

Bisericii și în locul de joacă amenajat peste drum de Căminul Cultural.
Aş vrea să atrag atenţia părinților sau
bunicilor copiilor care se ocupă cu
astfel de fapte, deoarece aceste vandalizări sunt lucruri pe care un om
serios nu le face.

„Căminul Cultural din
Mâsca se află în fază
terminală de renovare”
- La Mâsca care este situația
din acest punct de vedere?

„Ne confruntăm, în
continuare, cu
vandalizări”
- Ați discutat cu Poliția, în
vederea rezolvării acestor probleme?
- Desigur, am avut și diferite
acțiuni împreună, dar știți cum e,
când dai de mașina poliției, te
retragi, iar de obicei aceste distrugeri
au loc noaptea. Noi bănuim cine ar
fi făptașii, sunt niște copii, de care
protecția copilului nu te lasă să te
atingi. Mai bine îi lasă să facă stricăciuni decât să îi tragă cineva la
răspundere.
- Nu s-ar putea monta camere
de luat vederi pentru a monotoriza exact cine sunt făptașii acestor
vandalizme?
- Nu e nevoie de camere de luat
vederi, ar fi doar o cheltuială în plus.
Noi știm cine sunt vinovații.
- Ne puteți da nume?
- Nu pot să dau nume pentru că
se vor face niște dosare, demersurile deja au fost începute, și nu aș vrea
să divulg ceva ce nu trebuie. E
vorba de o grupă de copii din Galșa,
cu vârste între 12 și 17 ani. Copiii
fac parte din familii defavorizate,
iar o parte din părinți cunosc problemele.
- Considerând că se apropie
iarna, vin ploile și zăpezile, sunt
curățate șanțurile? Sunteți pregătiți?
- Da, șanțurile au fost curățate, nu
sunt înfundate, fiind necesară doar o
mică curățenie de toamnă, precum
adunarea frunzelor de pe străzi.
- Localnicii își fac curăţenie în
fața caselor?
- Ca peste tot, cine își curăță, își
curăță și vara și iarna, nu așteaptă

Viorel Buzdugan, viceprimarul comunei Şiria
venirea toamnei, iar cei care nu își
fac curățenie sau au mai multe proprietăți și nu mai fac față, sunt ajutați
de noi.
- Putem observa deja cum ziua
devine mai scurtă și noaptea mai
lungă. Care este situația iluminatului?
- Iluminatul, în situația de față,
este într-o situație bună, cu mici
excepții, la care lucrăm. Noi în permanență monotorizăm sistemele de
iluminat, dacă se strică ceva se repară, dacă se arde vreun bec, se schimbă.
- Ați avut cereri de la localnici
pentru ajutoare cu lemne pe timpul de iarnă?
- Desigur, în fiecare an am ajutat persoanele care ne solicită acest
lucru. În general este vorba de
veterani sau văduvele veteranilor
de război și de cazurile sociale.
Desigur, sunt multe cereri pe care
nu le putem onora din cauza masei
lemnoase, nu pentru că nu am vrea
noi să îi ajutăm, dar sunt cazuri
sociale care au copii mici și nici
un venit, iar noi încercăm să ajutăm
câti mai mulți oamnei, în limita
materialului lemnos de care dispunem.

„Toate unităţile de
învăţământ sunt
aprovizionate cu lemne”
- Care este situația grădinițelor
și a școlilor din acest punct de
vedere? Acestea au fost aprovizionate cu lemne?
- Grădinițele și școlile sunt aprovizionate din primăvară cu lemne.
Este lemn uscat, tăiat și gata pregătit
de foc. Sunt cazuri unde a rămas
lemn de anul trecut pentru o jumatate de iarnă, deci suntem bine aprovizionați în toate unitățile de învățământ.
- Aţi făcut verificări la sistemele de încălzire ale unităţilor de
învăţământ pentru a veni în
întâmpinarea unor posibile probleme?
- S-au curățat toate cazanele de
încălzire din școli și grădinițe și s-a
făcut și o mică probă de foc cu ele.
Desigur, defecțiuni pot interveni și în
decursul anului, dar în momentul de
față toate sunt pregătite pentru foc.
- Ce probleme aţi mai sesizat în
localitatea Galşa?
- În Galșa, în afară de curățenia
de toamnă, mai este necesară înlocuirea unui pod de la Belți. Materia-

- Mâsca este modernizată în proporție de 60% , toate unitățile și școlile sunt reabilitate, iar Căminul se
află în fază terminală de renovare.
Rețeaua de apă este introdusă peste
tot și mai rămâne ca oamenii să își
facă curat și să intre în iarnă liniștiți.
- Care mai sunt lucrurile ce
necesită rezolvare în Șiria până la
începerea unui nou an?
- În Șiria ar mai fi de făcut niște
poduri, chiar săptămîna viitoare începem lucrarile la ele, pentru că sunt
necesare, urmând apoi acea curățenie
de toamnă de care vorbeam și anterior. Școlile, atât în Șiria precum și în
Galșa și Mâsca sunt pregătite pentru
iarnă, acum doar copiii să fie
cuminți, căci condiții sunt.
- Șiria are mai multe baze sportive, una dintre ele fiind printre
cele mai frumoase din județul
Arad. Vă folosiți de acestea?
- Stadionul este folosit, sala de
sport este folosită, la fel și terenul
sintetic cu nocturnă. Pe scurt, toate
bazele sportive sunt folosite.
- Doar şirienii folosesc aceste
baze?
- Nu, nu vin doar din Șiria. Se
joacă fotbal de sală, de exemplu,
unde formează echipe și fac diferite
turnee și concursuri. În cadrul acestora vin tineri și din alte localități,
deoarece sala de sport din Șiria este
bine pusă la punct.
- Cu siguranță, de când ați
revenit la muncă ați avut ocazia
să vă întâlniți și cu cetățenii comunei. Care sunt doleanțele lor?
/ Am revenit la muncă doar de
câteva zile, aşa că nu am reuşit să
intru prea mult în contact cu şirienii,
dar problemele sunt aceleaşi.

Pulsul străzii: „Este un lucru bun că Mihai
Răzvan Ungureanu va candida pentru Arad”
Mai e puţin până la alegerile
parlamentare din 9 decembrie.
Campania electorală stă să
înceapă, iar candidaţii încearcă
să atragă cât mai mulţi susţinători de partea lor. Unii se bazează pe vorbe, pe promisiuni, alţii
au în spate realizări care vorbesc
în numele lor. În final, oamenii
sunt cei care decid cine primeşte
votul de încredere şi pe cine vor
trimite în Parlament. Noi am stat
de vorbă cu localnicii din Şiria
pentru a afla dacă cunosc partidele înscrise în cursa spre parlamentare. Iată ce ne-au declarat:
Corina C., 17 ani, elevă:
„Chiar dacă nu prea sunt interesată de subiectele legate de politică,
eu fiind mai mult plecată din țară în
Irlanda, la lucru cu familia, aş vrea
ca în urma alegerilor parlamentare

să se schimbe ceva şi în ţara noastră. La nivel local, lucrurile stau
bine”.

Sârbu Florica, 56 de ani,
îngrijitoare: „Nu prea mai am
încredere în partidele politice și
nici în vreun politician. Nu mai
urmăresc politica de când au fost
tăierile din ajutoarele de handicap.
Poate în urma alegerilor parlamen-

tare se vor mai face unele schimbări în bine”.

Ioan Sîrbu, 66 de ani, pensionar: „Cunosc partidele care candidează pentru alegerile parlamentare şi voi merge la vot. Este un lucru
bun că Mihai Răzvan Ungureanu
va candida pentru Arad şi sper să ne
ajute. La nivel local sunt foarte
mulţumit de ceea ce s-a făcut”.

Nișca I., 75 de ani, pensionar:
„Nu am auzit de alianţa ARD
având în vedere că sunt foarte
multe partide politice şi este foarte
greu să le reţinem pe toate. Cei care
vor ajunge parlamentari sperăm să
nu uite de noi şi să schimbe ceva în
ţară”.

Costea Sabin, 68 de ani, inginer pensionat: „Desigur, am auzit
de alianța ARD, formată din

PDL+FC+PNŢCD și din câte știu
aceasta candidează la parlamentare. Sper ca în urma acestor alegeri
să câştige persoanele care merită”.

Șirian Maria, 44 de ani, spălătoreasă: „Eu urmăresc la știri
noutățile din politică. Cunosc partidele participante la cursa spre
Parlament şi sper ca parlamentarii
care vor câştiga să ia cele mai bune
decizii în numele nostru”.
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„Dacă votaţi ca şi în Vest,
Interviu cu Valentin Bot, primarul comunei Şiria
- Au trecut aproape două luni
de zile de când nu ați mai ieșit în
fața cetățenilor să le prezentați
activitatea dumneavoastră. Ce ați
făcut în acest timp?
- Nu am mai apărut în ziar nu
din cauza faptului că nu am vrut să
ies, dar pe unii îi deranjează faptul
că apar în ziar și fac declarații despre realizările pe care le fac în
comună, atât eu cât și Consiliul
Local Șiria. Îi deranjează foarte tare,
cu toate că sunt oameni care aveau
posibilitatea să declare și ei la vremea lor ce au făcut pentru comună.
Astfel ei îmi trimit diferite persoane
să îmi reproșeze că iar am apărut în
ziar. Ei nu înțeleg că ziarul “Actualitatea Șiriană” nu este unul de scandal și trebuie să se obişnuiască cu
acest fapt. Așa ar trebui să fie întreaga mass-media din România. Noi
trebuie să ne schimbăm comportamentul, iar scandalul ne poate
schimba doar în rău.

„Societatea a devenit una
plină de răutate”
- Dacă observați societatea de
la revoluție până acum a devenit
una plină de răutate. Oamenii au
devenit foarte invidioși. Noi trebuie să încercăm să schimbăm acest
comportament al societății românești, dar prin ziarele de scandal nu
putem face treaba asta. Din acest
motiv, ziarul local este un ziar al
Administrației Publice Locale, un
ziar care trebuie să aducă la cunoștința cetățenilor realizările Administrației, noutățile din cadrui ei și
noutăți din politică, fiindcă în alte
ziare și cotidiene apar doar întâmplările negative ale societății. Eu nu
asemenea exemple am vrut să scot
în evidență prin acest ziar, cu toate
ca aș fi avut întâmplări negative
extrase din societate. Dar repet, prin
acest ziar am vrut sa scot în evidență binele, nu răul. Cei care fac rău
își pot găsi judecata în fața justiției,

Primarul Valentin Bot are o bună colaborare cu oamenii
politici din Arad
nu este necesar să apară în ziare.
- Am putea să presupunem că
acei oameni care vă critică apariția în ziarul local ar fi nemulțumiți la orice proiect realizat în
comună, fie că este vorba de asfaltarea drumurilor sau modernizarea Căminului Cultural?
- În campania electorală,de
exemplu, am avut surpriza să aflu
acum, după trei luni de zile, că unii
dintre contracandidații mei au mers
la oameni acasă și au început criticarea asfaltului turnat și renovarea
Căminului. Cineva chiar a întrebat
respectivul candidat că în cazul în
care devine el primar, ce are de gând
să facă cu acestea? O să scoată
asfaltul? Trebuie să faci din fondurile alocate cât poți și cum poţi. Normal că asfaltul de pe o stradă nu
este echivalentul asfaltului de pe o
autostradă, sau de pe un drum județian. Fiecare categorie de drum are
caracteristicile ei. Problema este că
nu se respectă aceste caracteristici.
Într-o comună se intră cu maxim
7,5 tone pe asfalt, iar ce este peste
are nevoie de autorizație. Trebuie
să plătești o taxă la Primărie și să fie

Consiliul local al comunei Şiria
Şiria, str. 85 Infanterie, nr. 184, jud. Arad,
tel:057-531.101, fax:057-531.449
e-mail: primariasiria@yahoo.com
HOTĂRÂREA NR.137
din data de 23.10.2012
privind modificarea Regulamentului
de funcţionare şi organizare a aparatului
de specialitate al primarului comunei Şiria
aprobat prin HCL Şiria nr. 26/25.03.2009
și modificat prin HCL nr.102/30.06.2010
Consiliul local al comunei Şiria având în
vedere:
Proiectul de hotărâre înaintat de Primarul
comunei Şiria;
raportul de specialitate nr.8162/
23.10.2012 înaintat de secretarul comunei
Şiria;
Expunerea de motive nr.8164/
23.10.2012;
raportul comisiei de specialitate a Consiliului local;
ţinând cont de prevederile:
art. 36, alin 2, lit.a şi alin. 3, lit.b din
Legea nr. 215/2001 a administratiei publice
locale, republicată;
OMFP nr.946/2005 pentru aprobarea

înștiințată Administrația Publică,
sau cei care răspund de drumurile
din comună, că pe acel tronson intră
o mașină cu tonaj mai mare pentru
ca în cazul în care se întâmplă un
eveniment neplăcut să știm cine a
produs paguba. Dar pe cetățeni nu îi
interesază aceste aspecte.

celorlalți cetățeni, pentru că toată
lumea contribuie la bunul mers al
administrației locale.
- Ați depistat mașini de tonaj
mare pe străzile comunei ce nu
aveau autorizație?
- Desigur! Normal, ar trebui
luate anumite măsuri de către Consiliul Local prin care să se hotărească pentru fiecare stradă o limita de 7,5 tone sau poate chiar 3,5
tone pentru unele dintre ele, în caz
contrar astăzi lucrezi, iar mâine se
distruge. Dar nici opinia publică nu
ia nici o măsură. De exemplu, la
parcul copiilor din Galșa, care a fost
modernizat, s-au făcut anumite distrugeri și nu am de gând să îl mai
repar, ca cetățenii să poată observa
și depista persoanele care fac aceste vandalizme. Acum îmi dau seama
că la nivelul comunei Șiria, care are
8000 de locuitori, trebuie înființată
obligatoriu Poliția Locală. Am lăsat
puțin la o parte această problemă,

me. Dacă stăm să analizăm furturile din câmp, nerespectarea regimului zootehniei, animalele fiind lăsate la păscut pe culturile oamenilor,
sau pe stradă, o să observăm câtă
nevoie avem de această Poliție
Locală. Noi cunoaștem aceste probleme și trebuie să luăm măsurile
care se impun, fiindcă avem nevoie
de ordine în comună, în special pentru că facem parte din Asociația
Celor Mai Frumoase Comune din
România și chiar promit că vom
face ordine și vom garanta siguranța
cetățeanului în Șiria!

„Programul de Dezvoltare a Infrastructurii în
Spaţiul Rural este blocat
de actualul guvern”
Este adevărat că în prima
perioadă a mandatului m-am axat
pe investiții, dar urmează să dăm
curs rezolvării multiplelor proble-

„Toată lumea contribuie
la bunul mers al
administrației locale”
Pe ei îi interesează ca eu să
rezolv problema, în rest nu vor să
știe ce se întâmplă cu Administrația
Publică Locală sau cu reparațiile ce
se efectuază în urma stricăciunilor,
neștiind că toate reparațiile le fac
din bani publici, adică din banii
cetățenilor. Atâta timp cât cetățeanul
plătește un impozit de 30 de lei pe
casă, sau maximum 200 de lei toate
taxele locale, normal că nu îi interesează. În tot acest timp, stricăciunea poate să fie de mii de euro. El
și-a rezolvat problemele lui, și-a
adus balastrul, lemnele, nisipul,
bolțarii, BCA-urile, și-a făcut casă și
s-a rezolvat. Dar s-a rezolvat pe spatele autorităților locale și implicit a

Codului controlului intern/managerial,
cuprinzând standardele de control
intern/managerial la entitãþile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control
intern/managerial - republicare
în temeiul art.45 alin.1 din Legea
nr.215/2001 a administraţiei publice locale
republicată, cu 12 voturi pentru
HOTĂRĂŞTE:
ART.1 Începând cu data prezentei se
aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate al primarului comunei Şiria cu modificări conform
Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează secretarul
comunei Şiria, se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se comunică cu:
Instituţia Prefectului - jud. Arad
Secretarul comunei Şiria
- Primarul comunei Şiria.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Stoiconi Aurel-Laurenţiu
AVIZAT DE LEGALITATE,
SECRETAR,
Mihuţ Gabriela-Mihaela

Lucrările la Căminul Cultural din Mâsca vor fi finalizate în
acest an
dar se vede clar că avem nevoie de
Poliție Locală. Sunt multe localități
mai mici decât Șiria care au această instituție. E necesară înființarea ei
pentru că sunt foarte multe proble-

Consiliul local al comunei Şiria
Şiria, str. 85 Infanterie, nr. 184, jud. Arad,
tel:0257-531.101, fax:0257-531.449
e-mail: primariasiria@yahoo.com
HOTĂRÂREA NR.124
din data de 27.09.2012
aprobarea taxei de închiriere a capelei
mortuare din cadrul cimitirului ortodox al
localităţii Şiria
Consiliul local al comunei Şiria având în
vedere:
proiectul de hotărâre înaintat de Primarul
comunei Şiria;
raportul de specialitate nr.7336/25.09.2012
al biroului financiar-contabil din cadrul Primăriei
comunei Şiria;
expunerea de motive nr.7341/25.09.2012;
- raportul comisiei de specialitate a consiliului local;
ţinând cont de prevederile:
art.36, alin2, lit.b şi alin. 4, lit.c din Legea nr.
215/2001 a administratiei publice locale, republicată;
art.30 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu completările ulterioare;
art. 27 şi art. 36 alin. 2 lit.c ;alin.4, lit.c şi

me ale cetățenilor. S-au scos mulți
bani din aceste investiții, dar mai
avem probleme. Una dintre ele ar fi
cu Programul de Dezvoltare a
Infrastructurii în Spaţiul Rural, în

alin.6 pct.19 din Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, republicată;
în temeiul art.45 alin.2 din Legea nr.215/2001
a administraţiei publice locale republicată, cu 13
voturi pentru
HOTĂRĂŞTE:
ART.1 Începând cu data prezentei, se instituie taxa de 100 lei/eveniment pentru închirierea
capelei mortuare din cadrul cimitirului ortodox al
localităţii Şiria.
ART.2 Sumele încasate din achitarea taxei de
închiriere constituie venit la bugetul local şi se
achită la caseria Primăriei comunei Şiria.
ART.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei
hotărâri se încredinţează Primarul comunei Şiria
şi Biroul financiar-contabil din cadrul Primăriei
Şiria şi se comunică cu:
- Instituţia Prefectului jud. Arad
Biroului financiar-contabil din cadrul Primăriei Şiria;
Primarul comunei Şiria.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Stoiconi Aurel-Laurenţiu
AVIZAT DE LEGALITATE,
SECRETAR,
Mihuţ Gabriela-Mihaela
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veţi trăi ca şi în Vest”
care, din 307 km de drum asfaltat
alocat pe județul Arad, Șiria este
cuprinsă cu 20 de km de străzi, în
timp ce alte localități au alocate
câte 4-8 km, în funcție de numărul
de locuitori și de suprafața localităților respective. Programul
cuprinde și drumul județean Arad Șiria- Șeleuș, centura Șiriei, dar
programul este blocat de actualul
guvern, cu toate că cele mai multe
probleme sunt la țară, nu la oraș, iar
acest program era menit să vină în
ajutorul cetățenilor de la țară. Încă
suntem în situația în care există
sate și comune în județ unde nu
avem apă, nu avem canalizare, nu
avem drumuri sau trotuare, ba mai
mult unii nu au becuri. În concluzie, sunt mari nevoi la țară.
- Când credeți că se vor
debloca acești bani pentru finalizarea programului?
- Nu știu ce se va întâmpla,
vom vedea după alegerile Parlamentare. Acum lupta pentru putere
este mare, iar din păcate am văzut
ce s-a petrecut în cele câteva luni
de guvernare ce le-am avut până
acum. Eu unul sunt un om de
dreapta și cred că toți ar trebui să
fim de dreapta. Consider că cine
muncește trebuie să aibă și cine nu,
să trăiască din ce are. Cine investește are dreptul să și câștige. Noi
în 1989 ne-am dorit debarasarea de
comunism, de socialism, alegând
așa-zisul capitalism, direcția de
dreapta, iar oamenii trebuie să se
orienteze în această direcție,
fiindcă dacă stăm să analizăm cele
mai bune rezultate din România,
acestea au existat în perioada în
care am avut o conducere de dreapta. Chiar la ultimele întâlniri pe
care le-am avut alături de colegii
mei din țară, aceștia lăudau nivelul
nostru de trai. Răspunsul meu este
că dacă votați ca și în vest veți trăi
ca și în vest, fiindcă sunt două
curente diferite. Curentul de dreapta și cel de stănga au doctrina foarte diferită.
- Ce ne puteți spune despre
alegerile parlamentare din 9
decembrie?
- La alegeri participă atât polul
de stânga, pe care îl cunoaște toată
lumea, cât și un pol de dreapta, cu
o alianță nou creată. În aceasta sunt
mai multe partide politice și se
numește Alianța România Dreaptă,
ARD. Din ea fac parte partidele de
dreapta pe care le avem în România, şi anume Partidul Democrat
Liberal, Forța Civică și Partidul
Național Țărănesc Creștin Democrat. Noi îi așteptăm să se alăture și
cei de la Partidul Național Liberal,
și este nu doar punctul meu de
vedere, ci și a unor oameni care fac
parte din PNL, aceștia având o doctrină de centru dreapta.

„Doar investițiile pot să
aducă beneficii”
- Credeți că ARD va avea succes în politică?
- Succesul depinde de oameni.
Fiecare cetățean are un anumit mod
de gândire și cum va gândi așa va
trăi. Dacă stăm să analizăm în
timp, doar investițiile pot să aducă
beneficii. Nu poți să ai profit fără
să investești.

- Ce credeți că a investit USL
sau Guvernul Ponta în localităţi?
- Au investit în localități în
vederea adunării unei clientele
politice cât mai mari. Mai concret,
încurajează lipsa unui loc de
muncă, oferind în continuare diferite ajutoare. O să observați că în
județele cu o conducere de dreapta,
USL-ul a blocat investițiile.
- Nu sunt bani pentru investiții sau credeți că ar fi vorba de
o bază politică sau rea voință?
- Absolut! Putem observa asta
și în lipsa de atragere a banilor
europeni în țară. De exemplu
GAL-ul. Spuneau că vom primi
banii într-o lună de zile, după ce
noi am depus deja proiectele de trei
- patru luni de zile, dar nici măcar
nu s-a apucat nimeni să le analizele. Proiecte de 50.000 - 80.000 de
euro, valori relativ mici, în timp ce
GAL-ul e destinat proiectelor de la
țară, dar tot nu interesează pe
nimeni finalizarea acestora. Acest
fapt este rău dintr-un anumit punct
de vedere, dar nu o să mă bag
adânc în problemă dintr-un unghi
politic, pentru că nu mă consider
om politic, ci om pentru administrație și cred că în cele două mandate pe care le-am avut până acum,
am demonstrat că pot să fac administrație așa cum trebuie făcut la
nivel european.
- Nu credeți că va veni timpul
ca politicienii să se retragă și
politica să fie făcută de cei din
administrație, care știu cum să
administreze localitățile, deci pot
administra și țara?
- Era o discuție despre țările
europene în care un primar poate să
fie și senator sau deputat, în timp
ce în România nu se poate întâmpla
acest lucru datorită intereselor de
grup ale unor persoane. De ce în
Ungaria, Polonia sau alte țări europene pot să fie primari în localități
și deputați sau senatori în același
timp? În Franța de exemplu, mai
mult de două treimi dintre primari
au și astfel de funcții. Un primar
care a făcut treabă, care are contact
cu oamenii și a plecat de jos, de la
talpa țării, poate să aducă cele mai
bune informații în Senat sau Parlament astfel încat viața oamenilor
să fie schimbată în bine. Tot așa și
legile ar fi bine puse la punct de la
început, fără nevoia unor amendamente. Fiindcă în România, din
păcate, legile sunt interpretate după
cum dorește cel care citește.

„În administrație nu poți
minți omul”
- La Timișoara, Nicolae Robu
a renunțat la funcția de senator,
iar acum este primar, considerați că unii oameni se pot întoarce din politica spre administrație?
- Depinde ce îi place fiecăruia.
În politică se minte foarte mult, dar
în administrație nu poți minți omul.
Dacă ai făcut un drum, o școală,
un cămin, o investiție în comună,
nu poți să îl minți pe om că nu s-a
făcut și nici cei care sunt împotriva ta nu pot să spună așa ceva. În
politică nu ai nimic concret, nimic
palpabil.
- Vorbind despre administra-

Valentin Bot, primarul comunei Șiria
ția locală, în ce stadiu sunt lucrările de la Căminele din Galșa și
Mâsca?
- La Galșa nu au început încă
lucrările fiindcă suntem pe lista de
așteptare a Companiei Naționale
de Investiții, a banilor guvernamentali, în timp ce la Mâsca lucrările au fost începute și continuă. Eu
sper că până la sfârșitul anului
acestea să fie finalizate. Acest
cămin a fost renovat cu fonduri din
bugetul propriu local și de la Consiliul Județean. În același timp, pot
să spun că am început lucrări de
amenajare în curtea Căminului
Cultural de la Șiria și de modernizare a bucătăriei din incita acestuia şi vom finaliza până în decembrie aceste lucrări, deoarece până la
primăvară, când vine perioada
nunților, trebuie să și autorizăm
această bucătărie.
- Ce proiecte urgente aveți în
plan să finalizați până la venirea
alegerilor parlamentare, cosiderând și lipsa banilor guvernamentali?
- Noi dorim să finalizăm lucrările începute. Anul fiind pe sfărșite, iar iarna aproape, vrem să începem pavarea străzilor pentru
sărbători și să facem curățenia de
toamnă, pe care fiecare cetățean
trebuie să o facă, atât în gospodării
cât și în fața acestora. Desigur, mai
sunt cetățeni care nu își respectă
vecinii și nu fac curățenie sau își
lasă animalele pe domeniul public,
lucru de altfel interzis.
- Aveți vreun proiect de hotărâre prin care să sancționați astfel de fapte?
- Avem un proiect de hotărâre
prin care putem să luăm măsuri și
am luat măsuri împotriva unora, iar
acei oameni au înțeles și nu au mai
continuat să își lase animalele în
voie pe străzi. Să nu credeți că
nemții, de exemplu, au o conștiință
mai bună ca românii sau că sunt
mai civilizați, dar datorită măsurilor de constrângere financiară, prin
acordarea diferitelor amenzi, au
devenit corecți. Eu zic că și la nivelul României ar trebui în primul
plan respectate și aplicate legile.
Dacă aplici legile și conștiința
românului crește.
- Având în vedere că se apropie campania electorală, aş vrea
să vă întreb daca sunteţi pregătit

din punct de vedere administrativ?
- Până acum am avut patru
secții de vot, în care au votat, pentru alegerile locale, maximum 3600
de persoane, iar pentru alegerile
generale, pe întreaga comună, din
statistica pe care am avut-o, nu s-au
prezentat mai mult de 3000 de
oameni la vot. Am fost obligați prin
lege să mai înființăm încă două
secții de votare. Astfel, am mai
înființat una la Galșa și una la Șiria,
chiar dacă acel personal va sta și nu
va avea activitate. Astfel, Șiria va
avea trei secții de votare, una la

re. Spațiul în sine nu e o cauză a
absențelor la urnele de vot, oamenii nu vin să voteze pentru că nu au
încredere în politicieni.
- Venind vorba despre încrederea în politicieni, la referendum, Traian Băsescu sfătuia simpatizanții și membrii PDL să nu
meargă la vot. Cum credeți că se
va reuși implementarea unui nou
slogan prin care se încurajează
votarea?
- Eu unul nu am folosit acel slogan de încurajare a absenței la vot.
Atâta timp cât votul nu este obligatoriu, fiecare face ce vrea. Eu aș
face votul obligatoriu în România,
ca să nu mai fie discuții și interpretări de lege, precum au fost la
referendum când se discuta despre
cum a fost președintele ales cu un
anumit număr de voturi și demis
cu alt număr. Toată lumea trebuie
să meargă la vot! Sunt țări europene în care votul este obligatoriu.
Desigur, nu întotdeauna votul meu
poate să corespundă cu dorința
celorlalţi, deoarece nu cetățeanul
singur poate să decidă asupra întregului sistem, precum cred unii.
Majoritatea care trăiesc cu acest
crez sunt de pe vremea regimului
comunism și cred că ei pot decide
destinul tuturor. Noi trebuie să mergem înainte șă să respectă principiile democrației și fiind aleși trebuie să demonstrăm că suntem la
putere pentru oameni, făcând ceea
ce își doresc cetățenii în ansamblu.

Primarul Valentin Bot împreună cu Eusebiu Pistru,
candidatul ARD pe colegiul 5
Criminiște și două la Căminul Cultural, una în sala mare și una în
sala mică. La Galșa vom împărți
Căminul în două, o secție în stânga
și una în dreapta, iar la Mâsca va
rămâne în continuare o singură
secție de votare.

„Oamenii nu vin să
voteze pentru că nu au
încredere în politicieni”
- Așadar Guvernul a obligat
administrațiile locale să înființeze noi secții de vot, fără să pună
la dispoziție spațiul necesar?
- Spațiul noi îl oferim, dar eu
tot consider că sunt prea multe
secții, atâta timp cât la vot se prezintă 600 de oameni și degeaba
avem pe lista electorală la fiecare
secție 2200 de persoane. Am fost
obligat, pentru cei 200 de oameni
în plus, să mai fac o secție de vota-

- Ce mesaj transmiteți șirienilor?
- În primul rând îi sfătuiesc să
meargă la vot pentru că este un
lucru constituțional și ei au obligația să participe la vot alegând
așa cum le spune conștiința. Eu
mă văd un om de centru dreapta
și pentru bunul mers al țării și al
județului, consider că dreapta
aduce mai multe beneficii. De sigur, în 2-3 săptămâni începe și
postul şi îi sfătuiesc, pe şirieni
să respecte Postul Crăciunului.
De asemenea, le transmit multă
sănătate și să aibă încredere în
administrația locală, pentru că
ne vom strădui să ducem la
capăt promisiunile. Chiar dacă
acest an a fost unul greu, cu
multe alegeri și probleme sociale, vom încerca să trecem peste
ele.
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„Fiecare consilier local trebuie să aibă o
bună colaborare cu cetăţenii comunei”
Interviu cu Laurențiu Stoiconi, Consilier MC-L în cadrul Consiliului Local Șiria
- Chiar daca sunteti de mai
mult timp consilier local, aș dori
să va prezentați în fața cetățenilor
comunei Șiria.
- Sunt Președintele Societății
Agricole “Ioan Slavici” din Șiria și
șef de bază la SC. Westgrain Oradea,
cu punct de lucru în Șiria. Profesia
mea este de Inginer Agronom, absolvind Facultatea de Științe Agricole
Timișoara, specialiatea Agronomie.
- Ce planuri aveți în vedere
pentru comuna Șiria din funcția
de consilier local?
- Planurile noastre sunt acelea de
a aduce la bun sfârșit ceea ce am promis și în campania electorală. Avem
această obligație deoarece am primit
încrederea cetățenilor prin votul acordat.

„Avem proiecte în curs
de realizare.”
- Ce proiecte au mai fost discutate în acordul Consiliului Local?

- La fiecare ședință a consiliului
local, proiectele discutate sunt supuse la vot și, majoritatea, sunt aprobate în unanimitate. Avem proiecte care
sunt în curs de realizare. De exemplu,
continua lucrările la Căminul Cultural din Șiria, s-au început lucrările la
modernizarea Căminului Cultural din
Mâsca, s-a achiziționat un autoturism
4x4 pentru situații de urgență. Deci,
după cum vedeți, acestea sunt o parte
din proiectele noastre care se și realizează, nu doar se discută.
- Care este colaborarea dvs. cu
cetățenii comunei Șiria din postura de consilier local? Cu ce probleme vin aceștia la dvs?
- Fiecare consilier local trebuie
să aibă o colaborare cu cetățenii
comunei, deoarece oamenii îți pot
sugera demararea unor lucrări, îți pot
da diferite sugestii și în acelaș timp, îți
aduc la conoștiință problemele cu
care se confruntă.
- Din ce comisie faceți parte și

Laurențiu Stoiconi, consilier MC-L în cadrul Consiliului Local Șiria
care sunt responsabilitățile dumneavoastră în cadrul acestei comisii?
- La înființarea comisiei de specialitate, am fost propus și ales președinte la Comisia Economică Financiară, amenajarea teritoriului și
urbanism.

„Colaborarea cu primarul
Valentin Bot este una
bună”
- Care este atmosfera în cadrul
Consiliului local Șiria?
- Atmosfera este una cât se poate

de normală. Toată lumea sprijină
proiectele care duc la îmbunătățirea calității vieții locuitorilor din
comună.
- Credeți că dezvolatrea comunei Șiria se datorează și bunei colaborări, care a existat de-a lungul
timpului, în cadrul Consiliului
Local?
- Tot timpul, Consiliul Local Şiria
a mers pe principiul: nu colaborezi,
nu realizezi!
- Care este colaborarea cu primarul comunei, Valentin Bot?
- Colaborarea este una bună. Încercăm să facem un feedback cât mai
bun atât pentru cerințele din comună,
cât și prin proiectele care sunt promovate de domnul primar.
- Ce mesaj transmiteți șirienilor?
- Să aibă încredere în ceea ce au
ales și în proiectele noastre care cu
siguranță se vor pune în aplicare.

Birou Notarial Public Ioan Botoş-Gavrilescu
Arad - Micălaca, str. N. Titulescu,
nr.333, parter, ap.1
e-mail: ioan.botos@ yahoo.com
tel: 0357 - 445 354

Orar: Luni, Joi: 09,00-17,00
Marţi, Miercuri, Vineri: 09,00-18,00

Executăm izolaţii cu tablă de inox
Firma asigură lucrare
de calitate, profesionalism
şi seriozitate
Persoana de contact:
BALAZS ROMI IOSIF
TEL. 0752954291,
0722721203, 0257 380213
e-mail:
izolatiicuinox@gmail.com

C.E.S.A.R. un proiect european pentru comuna ta
Ne bucurăm să vă aducem la cunoştinţă că în cadrul proiectului European CESAR
comuna dumneavoastră a fost aleasă printre primele din ţară pentru introducerea
cadastrului general. Aceasta presupune :
- efectuarea măsurătorilor tuturor terenurilor şi clădirilor de pe întreg teritoriul
comunei atât în intravilan cât şi extravilan
- identificarea şi înregistrarea tuturor proprietarilor
- intabularea GRATUITĂ a terenurilor şi clădirilor
- realizarea planului cadastral al întregului teritoriu al comunei
În vederea realizării acestor lucrări, se vor deplasa în teren echipe de topografi şi
registratori pentru culegerea de date cărora vă rugăm să le acordaţi tot sprijinul prin
furnizarea de date corecte şi complete, indicarea limitelor de proprietate şi permiterea accesului în interiorul proprietăţilor pentru măsurători.

Precizăm că toţi membri echipelor de teren vor purta ecusoane emise de firma executantă a lucrării SC WEST CAD SRL şi vizate de primărie.
BENEFICIILE acestui proiect sunt :
- înregistrarea şi emiterea Cărţilor Funciare va fi GRATUITĂ ;
- vei avea siguranţa proprietăţii în toate evidenţele cadastrale;
- înregistrarea construcţiilor aflate în diferite stadii de execuţie;
- finalizarea procesului de restituire al imobilelor, la nivelul comunei
- tranzacţionarea uşoară şi rapidă a proprietăţilor ;
- atragerea fondurilor UE destinate subvenţiilor;
- facilitarea obţinerii de fonduri pentru proiecte de interes local
- poţi accesa cu uşurinţă credite bancare;
- rezolvarea problemelor legate de actele de identitate
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„Obiectivul nostru este practicarea de Gândule…
către echipă a unui joc de calitate”
Interviu cu Constantin Filipaş, antrenor al echipei de fotbal „Şiriana Şiria”
- Care este momentan situaţia echipei în clasament şi cum
comentaţi poziţia pe care o
ocupă Siriana?
- Momentan ocupăm locul 9 în
clasament, cred că este o poziţie
mai mult decât onorabilă ţinând
cont de modul cum am început
acest campionat şi problemele cu
care ne-am confruntat pe parcurs.
- Care au fost modificările
făcute de la preluarea echipei?
- Au fost făcute mai multe
modificări printre care aş reaminti
efectuarea de 3 şedinţe de antrenament săptămânale, excluderea
sau renunţarea la mai mulţi jucători, promovarea tinerilor de la
echipa de juniori, care este condusă tot de mine. Seriozitatea şi
munca continuă, avem meciuri
amicale cu adversari din ligile
superioare (Vladimirescu, Pâncota) şi multe alte aspecte tehnico tactice, psihologice şi de pregătire
fizică a echipei.

„Schimbările au ajutat la
obţinerea de rezultate
imediate”
- Au fost benefice aceste
modificări?
- Ţinând cont de locul ocupat în
clasament, nu doar că au fost benefice,ci au ajutat la obţinerea de
rezultate imediate peste posibilităţile noastre din acest moment.
- Cum este colaborarea cu
Consiliul local al comunei Şiria
SIRIA, Str. Regiment 85 Infanterie, nr. 184, jud. Arad Tel. 0257531.101, fax.0257-531.449
e-mail: primariasiria@yahoo.com

HOTĂRÂREA NR.138
din data de 23.10.2012
privind utilizarea pajiștilor comunale și aprobarea activității de
păşunat în comuna Şiria
Consiliul local al comunei Şiria,
având în vedere:
proiectul de hotărâre înaintat de
Primarul comunei Şiria;
raportul de specialitate nr.
8153/22.10.2012 al serviciul urbanism, administrarea domeniului public
și privat;
expunerea
de
motive
nr.8140/22.10.2012;
raportul comisiei de specialitate a
Consiliului local Şiria;
ținând cont de prevederiile:
art. 36, alin.2, lit.b şi alin. 4, lit.c
din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale,republicată;
Legii nr. 72/2002 a zootehniei, cu
modificările şi completările ulterioare;
Legii nr.214/2011, pentru organizarea, administrarea și exploatarea
pajiștilor ;
OG nr.2/2001 privind regimul
juridic al contravenţiilor cu modificările şi completările ulterioare;
prevederile art.121 şi 139 din Constituţia României
în temeiul art.45 alin.1 din Legea
nr.215/2001 a administraţiei publice
locale republicată, cu 12 voturi pentru

de campionat care aş dori să fie
practicarea de către echipă a unui
joc de calitate, un joc total apărare
- atac şi ocuparea unui loc fruntaş
în clasament.
- Pe ce mizaţi pentru atingerea acestui obiectiv?
- Atât pe mine cât şi pe jucători
mei.
- Care este cel mai dificil meci
din acest tur de campionat?
- Cel mai dificil meci pe care lam jucat până acum, din punctul
meu de vedere, a fost cu UTA 2.
Spun acest lucru deoarece au avut
în componenţă jucători de la prima
echipă, iar ei fac câte două antrenamente zilnic, cât şi jucători tineri
care urmează să facă pasul spre
echipă mare.

„Primarul Valentin Bot
este tot timpul alături de
noi”

continuarea în Cupa României, iar
mai departe în perioada de iarnă,
efectuarea unei pregătiri centralizate, menţinerea grupului de jucători existent plus aducerea a 3-4
jucători pe posturile deficitare. De
asemenea, ne dorim promovarea în
lotul echipei mari a câtorva juniori
pe care îi am în vizor, şi atunci
putem vorbi de obiectivul finalului

- Cum este colaborarea cu
primarul Valentin Bot?
- Avem o colaborare bună, el
este tot timpul alături de noi.
Ce mesaj transmiteţi şirienilor?
- Şirienilor le transmit să vină
în număr cât mai mare la meciuri
să încurajeze echipa proprie, iar
celor care vin doar să critice şi ţin
cu adversarii le transmit să lase ura
şi invidia deoparte dacă vor binele
echipei.

(1) În localitatea Șiria: - la specia
bovine și cabaline de la drumul
județean 709, până în zona canalului
nr.1 și drumul lupului.
- la specia ovine de la drumul
județean 709 până și drumul lupului,
zona gării și până la canalul nr. 2.
(2) În localitatea Galșa: - la specia bovine și cabaline, de la drumul ce
duce la fântână până la canalul nr.2 și
până la terenurile agricole în dreapta
spre ferma SC PLANTPROTECT
PUSTĂ SRL.
- la specia ovine, de la calea ferată până la drumul de exploatare ce
duce la fântână și canalul nr.2.
(3) În localitatea Mîsca: - la specia bovine și cabaline, de la drumul
județean 709 până în zona căi ferate.
- la specia ovine, după zona căi
ferate până la zona limitrofă cu terenurile arabile.
ART.5 Fiecare crescător are obligaţia de a declara efectivele de animale în Registrul Agricol până la data
de 1 martie a fiecărui an şi după această perioadă în termen de 30 de zile
după ce au intervenit modificări deosebite în patrimoniul agricol, ca urmare
a vânzãrii - cumpãrãrii, a produșilor
obținuți, a morții sau sacrificãrii animalelor.
ART.6(1) Proprietarii de animale
care folosesc pășunea comunală sunt
obligați să încheie un contract de pășunat în care se specifică locul delimitat
acestei activității, numărul de animale și condițiile desfășurării acesteia în
conformitate cu prevederiile prezentei
hotărâri.
ART.7 Proprietariii de animale
care încredințează animalele spre
supraveghere unui îngrijitor pe perioa-

da pășunatului, sunt obligați să prezinte la încheierea contractului de
pășunat, convenția dintre proprietar și
îngrijitor.
ART.8(1)Amplasarea stânelor, în
perioada pășunatului se va face printro cerere prealabilă formulată de crescătorul de animale la Primăria comunei Șiria,în zonele stabilite cu achitarea
taxei de folosință aferentă.
(2) Locurile în care pot fi amenajate stâne sunt în localitatea Șiria în
zona fostei gropi de gunoi, în localitatea Galșa în zona fostului CAP, în
localitatea Mîsca în incinta fostei zone
CAP.
ART.9(1) Se interzice depozitarea materialelor de orice fel pe păşunea
comunală.
(2) Se interzice pășunatul animalelor în afara locurilor stabilite prin
prezenta hotărâre.
(3) Se interzice pășunatul neautorizat prin nerespectarea dispozițiilor
prezentei hotărâri.
(4) Se interzice lăsarea nesupravegheată a animalelor scoase la păşunat, în caz contrar, pagubele produse
vor fi suportate de proprietarii animalelor.
(5) Se interzice păşunatul animalelor în afara perioadei stabilite pentru
păşunat.
(6) Se interzice amplasarea stânelor în afara locurilor stabilite de Consiliul local Șiria
(7) Transhumanţa păstorilor şi a
turmelor de oi pe teritoriul comunei
Şiria este permisă între lunile octombrie şi aprilie a fiecărui an, cu mijloace auto.
(8) Faptele prevăzute la aliniatele
sus menţionate constituie contravenţie

Constantin Filipaş, antrenor al echipei de fotbal „Şiriana Şiria”
jucătorii echipei şi care este relaţia cu aceştia?
- Avem o colaborare bună, iar
relaţia este strict antrenor jucător.
Care este obiectivul pe care
doriţi să îl atingeţi până la finalul campionatului?
- Primul obiectiv atins trebuie
să fie terminarea turului de campionat pe o poziţie cât mai bună,
HOTĂRĂŞTE:
ART.1 (1) Păşunatul animalelor
pe raza comunei Şiria este permisă în
perioada 1 MAI – 31 OCTOMBRIE
a fiecărui an.
(2) În perioada 1 noiembrie – 30
aprilie a fiecărui an, pe teritoriul comunei Şiria se instituie perioada de stabulaţie, hrana animalelor urmând a fi
asigurată de către toţi proprietarii de
animale din baza furajeră constituită în
acest sens.
(3) Pe întreaga perioadă de stabulaţie, păşunatul este stric interzis pe
terenurile din proprietatea privată sau
publică a comunei Șiria.
ART.2(1) Pajiștile comunale se
folosesc exclusiv pentru pãșunat, ca
fânețe și pentru cultivarea plantelor
erbacee specifice zonei, în vederea
obţinerii de masã verde, fân sau semințe.
(2) Administrația publicã localã
are dreptul și capacitatea efectivã de a
soluționa și de a gestiona pajiștile proprietate publicã și privată a localității,
în interesul colectivitãții locale pe care
o reprezintã, pe criterii obiective și
nediscriminatorii, în condițiile legii.
ART.3 (1)Se stabilesc zonele de
pășunat pe raza comunei Șiria pe pajiștile comunale din zona de șes, proprietatea comunei Șiria,care se întind
până la limita cu vatra satului.
(2)Pășunatul se va efectua pe pajiștile comunale aparținătoare localității componente a comunei unde este
înregistrat proprietarul animalului.
ART.4 Se stabilesc locurile de
pășunat pe raza comunei Șiria pentru
fiecare specie de animale după cum
urmează:

Gândule, ce te strecori în
mine
Pe unde vrei să mergi?
Ţi-aş înfăşa copitele în
cârpe
Paie şi vată-aş presăra
În drumul tău
Să nu te simt nici eu.
Ţi-as înăbuşi dorinţele rele
Cu somnul cel mai dulce
Precum înăbuşi o tuse în
fundul căciulii,
Ți-aș pune botniță să nu
mai paști
Buruieni otrăvite din șanț
Ți-aș sfărâma ecranul
Curse să nu mai proiectezi
Și te-aș aduce
În fața Tribunalului lăuntric
Dar tu zbori
Fugi și revii
Ucizi și învii
Miști nemișcat
Dai impuls și infiripi
Iscălești condica de prezență nocturnă
Și te întreci cu lumina…
Gândule, criminalule
Amorfule, invizibilule
Indescifrabile!...
Toader Poneavă

şi se sancţionează cu amendă de la
500 la 1500 lei.
(9) Constatarea contravenţiei şi
aplicarea sancţiunii se face de către
persoanele împuternicite de către primar, de organele de poliţie comunală
și locală.
(10) Împotriva procesului-verbal
de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii se poate face plângere, în termen de 15 zile de la data
comunicării sau înmânării acestuia, în
condiţiile stabilite prin O.G. nr.2/2001,
privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările ulterioare.
ART.10De la data intrării în
vigoare a prezentei hotărâri se abrogă
orice alte prevederi contrare.
ART.11 Prevederile prezentei
hotărâri se completează cu prevederile Legii nr.72/2002, a zootehniei, cu
modificările ulterioare şi cu prevederile OMADR nr. 95/2010 pentru aprobarea Normelor tehnice privind modul
de completare a registrului agricol
pentru perioada 2010-2014, cu modificările ulterioare.
ART.12 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei Şiria, se aduce la
cunoştinţă publică prin afişare şi se
comunică cu:
Instituția Prefectului- jud. Arad
Primarul comunei Şiria.
Viceprimarul comunei Şiria.
Biroul de Poliție comunală Șiria.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Stoiconi Aurel-Laurenţiu
AVIZAT DE LEGALITATE,
SECRETAR,
Mihuţ Gabriela-Mihaela
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“Ajutoarele alimentare comunitare
sunt bine-venite pentru şirieni”
Interviu cu Maria Iakab, referent Compartiment de Asistenţă Socială şi Autoritate Tutelară în cadrul Primăriei comunei Şiria
- Ce ne puteți spune despre ajutoarele alimentare comunitare?
- Ajutoarele alimentare comunitare vor fi mai variate decât anul trecut,
fiind vorba în total de 11 produse.
Acestea sunt: zahăr, ulei, făină, mălai,
orez, paste făinoase, biscuiți, mazăre,
fasole, pastă de tomate și roșii în
bulion. În primă fază vom primi doar
nouă produse, care sperăm să ajungă
în decursul săptămânii viitoare, după
cum am fost informați de către Consiliul Județean. În condițiile în care vom
primi alimentele săptămâna viitoare,
vom începe distribuirea lor din data
de 5 noiembrie, de trei ori pe saptămână, de la ora 9 la 15. Cel mai probabil aceste zile vor fi luni, marți și
miercuri, sau marți miercuri și joi. Vor
fi zile concomitente în orice caz, ca să
ne rămână două zile la dispoziție să
lucrăm în birou. Alimentele se vor
acorda la sediul Primăriei Șiria, ca și
anul trecut, în curte la Primărie.
- Cine poate beneficia de aceste produse?
- De aceste ajutoare alimentare
vor beneficia pensionarii cu pensia
de până la 400 de lei, șomerii, inclusiv cei care și-au încetat în acest an
ajutorul de șomaj, beneficiarii de ajutor social și persoanele cu handicap.
Ca o categorie nouă, din acest an,
beneficiază de aceste alimente și
veteranii și văduvele de veterani, cu
condiția ca pensia lor de veteran să nu
depășească 400 de lei.
- Care este procedura în ceea ce
privește depunerea actelor pentru
ca oamenii să se poată înscrie pe
aceste liste?
- Listele vin direct la Primărie.
Noi am trimis doar listele cu situațiile de ajutor social, restul este adunat
de Consiliul Județian, ei fac și tabelele. De asemenea, primim informații de la Casa de Pensii, de la Directia Generală de Asistență Socială şi
Protecția Copilului și de la Oficiul de
Șomaj.

„Beneficiarii ajutoarelor
alimentare trebuie să se
prezinte doar cu
buletinul”
- Ce trebuie să aducă cu el
beneficiarul?
- Până acum trebuia să aducă și
cuponul de șomaj pe lângă buletin,
dar acum ajunge doar buletinul, deoarece din acest an ajutoarele alimentare se acordă și persoanelor a căror
somaj expiră anul acesta, iar astfel ei
nu mai pot face dovada respectivă. De
aceea, ajunge să se prezinte cu buletinul, iar noi îi vom identifica pe liste.
- Cum pot afla localnicii că
beneficiază de aceste ajutoare?
Mergeți să îi anunțați personal, sau
primesc prin poștă anumite avize?
- Noi nu mergem să anunțăm
personal pentru că perioada în care se
beneficiază de ajutoare este mare.
Noi facem anunț la Primărie, facem
anunț la unitățile comerciale din localitate prin diferite afișe, anunțăm prin
persoane sau dăm telefoane. În orice
caz, și anul trecut până în luna martie
am distribuit ajutoare, începând cu
luna octombrie, iar astfel toate persoanele au avut timpul necesar să își
ridice ajutoarele alimentare comunitare. Tot anul trecut, toate ajutoarele
s-au distribuit, excepție făcând persoanele decedate, a căror alimente au
fost împărțite persoanelor cu ajutor
social prin împuternicirea pe care nea acordat-o Consiliul Județean.
- Care a fost reacția șirienilor
care au primit anul trecut alimentele?
- Majoritatea au fost foarte mulțumiți și pentru ei au fost bine venite
aceste ajutoare. Problema este că,
aceste ajutoare sunt oferite în funcție
de pensie, fără a se verifica o situație
materiale, iar după părerea mea, sunt
persoane care poate nu ar trebui să
primească alimentele, așa cum sunt și
persoane care nu au o situație mate-

Maria Iakab, referent Compartiment de Asistenţă Socială şi
Autoritate Tutelară în cadrul Primăriei comunei Şiria
rială bună, dar nu beneficiază de aceste ajutoare pentru că nu au solicitat un
ajutor social, sau nu sunt pensionari
sau persoane cu handicap, însă situația lor materială este foarte precară.

„Începând cu luna
noiembrie, şirienii vor
beneficia de ajutor de
încălzire”
- De ce alte ajutoare mai pot
beneficia șirienii în perioada aceasta?
- În toată perioada, conform legislației în vigoare, mai pot beneficia de
ajutor social de la Primărie, conform
prevederilor legii 416 modificată, și
de alocație pentru susținerea familiei.
Astfel avem dosare în plată, avem
beneficiari. Oamenii știu ce au de
făcut, iar cei care doresc să se înscrie
de acum sunt oricând informați asupra
actelor necesare încrierii. De asemenea, începând cu luna noiembrie, pot
beneficia de ajutoare pentru încălzirea locuinței respectând criteriile legale. Mai precis, există bunuri pe care noi
le afișăm mereu la Primărie, iar conform legii, cei care dețin respectivele
bunuri, nu au dreptul să beneficieze de

ajutor de încălzire. Printre aceste
bunuri se numără clădiri sau alte spații locative în afara locuinței de domiciliu sau alte imobile aflate în proprietate, autoturisme care depășesc 1.600
cm3, autoutilitare, autocamioane de
orice fel și remorci, șalupe, bărci cu
motor, scutere de apă, iahturi, autobuze, microbuze, tractoare, combine
autopropulsate, utilaje de prelucrare
agricolă cum ar fi presă de ulei, moară
de cereale, utilaje de prelucrat lemnul
cum ar fi gater, drujbă sau alte utilaje
de prelucrat lemnul acționate hidraulic, mecanic sau electric, depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei, diferite suprafeţe de teren, diferite categorii
de animale şi păsări cum ar fi peste 3
bovine, peste 5 porcine, peste 20 de
ovine/caprine și peste 15 familii de
albine. Toți cei care dețin unul dintre
aceste bunuri, nu beneficiază din start
de ajutorul de încălzire.

„Suma maximă în cazul
ajutorului de încălzire
este de 57 de lei/lună”
- Cam despre ce sumă ar fi vorba
în cazul ajutorului de încălzire?
- Suma maximă este de 57 de
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lei/lună, asta în condițiile în care
beneficiarul nu are nici un fel de
venit, iar suma minimă este de 16
lei/lună, iar ambele se acordă timp
de 5 luni. Anul trecut am avut 28 de
dosare de ajutor pentru încălzire,
la o populație de 7000 și ceva de
oameni.
- Din cunoștințele dumneavoastra, se vor mării cumva viitoarele ajutoare sociale?
- Din câte știm noi nu, și nici
nu cred că până anul viitor se va
schimba ceva. A fost foarte bine
venită creșterea cu 10% a indemnizațiilor pentru creșterea copiilor,
de la 75% cât a fost anul trecut, la
85% începând cu acest an. Cu
această ocazie aș vrea să fac un
anunț, pentru că, poate nu are chiar
așa o notorietate această problemă. Este vorba despre indemnizațiile acordate pe perioadele de 1
an, 2 ani, sau în cazul copiilor cu
handicap, 3 ani. Este bine de știut
că familiile cu nou născuți care sar încadra în condițiile de acordare a indemnizațiilor de creștere a
copilului, dar care vor să meargă
mai departe la lucru, iar astfel nu
vor să beneficieze de indemnizațiile pentru creșterea copilului cu
întreruperea activității, pot să
beneficieze de stimulent lunar de
500 de lei. Pentru acest lucru trebuie depus un dosar, deci trebuie
să ia legătura cu noi la Primărie.
Actele sunt aceleași ca și pentru
indemnizația de creștere a copilului. Acest stimulent nu afectează
salariul și se acordă pe lângă alocația de stat pentru copii, având în
vedere că părinții sunt plătitori de
impozite.
- Ce mesaj doriți să transmiteți oamenilor?
- Şirienilor le transmit sănătate
multă, în primul rând, și să treaca
cu bine peste iarnă!
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Vot pentru Parlament
Peste câteva zile se va da
startul campaniei electorale
pentru alegerea noilor parlamentari. Spun noilor parlamentari, deoarece puțini dintre actualii parlamentari, vor
mai prinde un nou mandat.
La guvernarea României sau perindat aproape toate partidele politice, de stânga și de
dreapta a scenei politice. Toate partidele au promis vrute
și nevrute în campania electorală numai să câștige votul
electorilor. Și de această dată, ne putem aștepta la tot felul
de promisiuni. Important este să ne uităm la faptele lor,
dacă au făcut ceva pentru județul nostru, iar dacă le vom
da votul, cum ne vor reprezenta în Parlamentul României,
un loc călduț, de altfel, față de iarna care ne așteaptă și cheltuielile cu întreținerea gospodăriei. Am fost de fiecare
dată să votez, încă din 1990, așa cum mi-a dictat conștiința, dar parcă de prea de multe ori am rămas dezamăgit de
partidul pe care l-am votat. După alegeri, partidele și-au
văzut de viața lor, cu bunăstarea celor aleși crescând zi de
zi. Doar de aceea avem în România multimiliardari.
Dar vina nu este doar al parlamentarilor și a partidelor politice. În mare parte sunt vinovați și cei indiferenți de
ceea ce se întâmplă în România, în orașul, sau în localitatea în care locuiesc. Acești oameni nu merg nici măcar la
vot, dar așteaptă să le pice totul din cer, „pică pară mălăiață în gura lui Nătăfleață”. Nu poți să ceri ceva, fară să îți
faci datoria de cetățean al României. De fapt, grupurile
mafiote din Parlament tocmai pe acest lucru mizează. Pe
o prezență cât mai scăzută la vot pentru ca ei să își continue afacerile și șmecheriile încă cel puțin patru ani de zile.
Ceea ce vreau să spun mai exact, este faptul că, sunt
și români care doresc binele țării, sau al localității din care
fac parte. Dar există grupuri de interese atât în localitățile
mici, cât și în Parlamentul României care nu vor accepta niciodată un salariu, sau o pensie decentă pentru populație. Aceste grupuri doar critică, dar nu pun umărul la
nimic. Vor doar să acapareze totul pentru ei.
Totuși, împreună putem schimba aceste lucruri doar dacă
mergem la vot și ne uităm cu grijă pe cine votăm. Rezultatul
îl vom vedea pe data de 9 decembrie. Doamne ajută!
Daniel Albu
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„Pentru a evita plata majorărilor de întârziere, transmit
şirienilor să achite obligaţiile la bugetul local”
Interviu cu Suciu Cătălin, inspector fiscal în cadrul Primăriei comunei Şiria
- Care este situaţia încasării
impozitelor şi taxelor până în
momentul de fată?
- Înainte de ultimul termen de
plată, respectiv 30 septembrie
2012, pentru persoanele fizice,

funcţionare al casieriei este de luni
până vineri între orele 8.00 – 14.00
cu pauza de masă între 12.00 –
12.30.
- Întâmpinaţi cazuri de persoane restante pe o perioadă mai

Şirienii sunt sfătuiţi să-şi plătească taxele la timp
situaţia încasării impozitelor şi
taxelor este de aproximativ 60%,
iar pentru persoanele juridice este
de aproximativ 70%. Orarul de

lungă de timp? Dacă da, ce e de
făcut?
- Întâmpinăm cazuri şi cu persoane restante aflate în lista de

rămăşiţe, dar pentru aceştia s-a
demarat procedura de executare
silită. În primă fază se comunică
Somaţia însoţită de Titlul executoriu cu confirmare de primire pentru
persoanele fizice şi juridice care
figurează în evidenţa noastră cu
restanţe de plată, începerea procedurii de executare silită constă în
demararea procedurilor de identificare a bunurilor mobile şi imobile, precum şi a veniturilor băneşti
pe care aceştia le încasează. Bunurile mobile şi imobile sunt supuse
sechestrului, iar pentru veniturile
băneşti se înaintează adresa de înfiinţare a propririi.
- Care sunt termenii de plată
şi care sunt consecinţele neplăţii
la termen?
- Deoarece a expirat şi al doilea
termen de plată, vreau să le reamintesc contribuabililor că termenul stabilit de lege pentru plata
impozitelor şi taxelor locale este
31 martie şi 30 septembrie după
care se calculează automat majorări de întârziere (2% din cuantumul obligaţiilor fiscale principale
neachitate în termen, calculate pentru fiecare lună sau fracţiune de
lună, începând cu ziua imediat

Suciu Cătălin, inspector fiscal în cadrul Primăriei comunei Şiria
următoare termenului de scadenţă
şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv). Taxa de salubritate
concesionată, chiriile şi ratele la
locuinţe se achită lunar, spre deosebire de celelalte impozite şi taxe,
care se achita semestrial.
- Din cunoştinţele dvs, vor
exista măriri de taxe şi impozite
de anul viitor?
- Până în momentul de faţă nu

a apărut nici un act normativ care
să prevadă mărirea impozitelor şi
taxelor locale aferente anului 2013.
- Vă rog să transmiteţi un
mesaj şirienilor.
- Vreau să le transmit sirienilor, pentru a evita plata majorărilor
de întârziere şi operativitate în eliberarea adeverinţelor, certificatelor şi avizelor, să achite obligaţiile
restante la bugetul local.

Pulsul străzii: „Voi susţine alianţa ARD” Din nou toamnă
Se apropie alegerile parlamentare. Candidaţii aşteaptă startul
campaniei electorale pentru a veni
în faţa cetăţenilor cu cele mai
îndrăzneţe proiecte, dar de această
dată nu mai sunt suficiente vorbele
goale, alegătorii dorind să vadă
fapte. Cu siguranţă, înainte de a se
prezenta la vot, şirienii vor analiza
tot ceea ce s-a făcut pentru comunitatea lor şi vor alege persoana cea
mai bună pentru a-i reprezenta în
Parlament. Stând de vorbă cu câţiva localnici din comuna Şiria, am
aflat care este părerea lor despre
alegerile parlamentare şi despre
candidaţi. În cele de urmează vă
prezentăm declaraţiile lor:
Elena D., 65 de ani, pensionară:
„Am auzit de alegerile parlamentare și
știu că PDL acum face parte din ARD,
împreună cu alte partide. Sper să facă
o figură frumoasă şi în această formulă, deoarece în comuna noastră
lucrurile merg foarte bine”.

la vot pentru alegerile parlamentare, dar voi susţine alianţa ARD
pentru că la nivelul comunei noastre, partidul PDL, care acum face
parte din această alianţă, a făcut
multe lucruri bune, prin primarul
Valentin Bot”.

Încet, încet, coboară pe dealuri din nou toamna
Cu părul despletit curgând pe umerii goi
Covor de frunze galben împodobindu-i trena
Cu aur îmbrăcând pădurea pentru noi.
Sus, în vie, nu-i mai zoală, strugurii au fost culeşi
Uni-s înşiraţi pe aţă, alţii fermentează-n beci.
Perele, cuminţi în paie stau timide şi aşteaptă
Să le prindă poleiala şi aroma cea dulceagă.

Costică Rusu, 73 de ani, pensionar: „Eu nu prea mai am incredere în
oamenii din politică. Nu ştiu dacă voi
merge la vot în decembrie. De fiecare
dată sperăm în mai bine, dar acest lucru
rămâne de văzut. Sperăm ca alianţa
ARD să fie benefică pentru judeţul Arad
şi să ne aducă numai lucruri bune”.
Gavrilă Ignătiuc, 60 de ani,
pensionar: „Urmăresc ceea ce se
întâmplă în politică şi cred că este
bine că Ungureanu va candida pentru Arad. Este un băiat tânăr care
poate veni cu gânduri noi pentru
ţara noastră şi mai ales pentru zona
de vest”.
Piroş Ana, 57 de ani, factor poștal: „Din câte știu eu USL și PDL sunt
printre partidele ce candidează, iar în
ceea ce privește acest ARD nu am
auzit de ei”.

Elena R., 72 de ani, pensionară: „Cunosc faptul că Mihai
Răzvan Ungureanu va candida la
Arad la alegerile parlamentare şi
sper să fie un lucru benefic pentru
noi. Voi merge la vot în decembrie
şi sper să avem de câştigat în urma
acestor alegeri, cu toate că este
foarte greu să mai avem încredere în
politicieni”.

De ELEONORA OPREA

Ion Grada, 73 de ani, pensionar: „Nu ştiu dacă voi putea merge

Păpuşoi-s în cotarcă şi un pic sunt ruşinaţi
La toţi le-au furat mantaua şi se văd cam dezbrăcaţi.
Într-un colţ dovlecii galbeni cam umflaţi şi durduli
Nu-nţeleg de ce cu grabă iau luat de pe câmpii.

Vereș Ștefan, 52 de ani,
zugrav: „Am auzit despre alianţa
ARD făcută de mai multe partide
politice cu ocazia alegerilor parlamentare. Cunosc destul de bine şi
celelalte partide care vor candida
pentru că aceste alegeri sunt foarte mediatizate”.

Nucul nostru din ogradă cel bătrân, sfătos şi bun,
Ştie că de-acum şi toamna v-a pleca din nou la drum.
Iar în urma ei pe dealuri va rămâne bruma rece
Şi din nou veni-va iarna care tare greu va trece.
Brazdele au fost întoarse, grâul nou a răsărit
Cel cules în miez de vară, înspre moară a pornit.
Vom avea din nou făină, pâine caldă din cuptor
Doamne ! Mulţumim din suflet, mulţumim de ajutor.
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După 50 de ani , prima întâlnire colegială la Şiria

Sărbătoare la Şcoala din Şiria
30 Septembrie 2012, a fost o
minunată dimineaţă de duminică, în
care norii plumburii, dornici să înece
cerul au fost alungaţi de un vânt
îndrăzneţ care-i amesteca, îi aduna,
reuşind în cele din urmă să-i fugărească. Locul lor a fost luat la început
de un soare palid, care în scurt timp,
ajungând atotstăpânitor, a aşternut o
binecuvântată mângâiere peste
întreaga localitate. Agitaţia zilei obişnuite de toamnă, în care oamenii îşi
adunau bucuroşi recoltele acestui an,
a fost înlocuită cu sobrietatea unei
zile de sărbătoare, în care grupuleţe
de oameni, într-un pas cadenţat,
ascunzându-şi vârsta, se îndreptau
spre poarta de intrare a Şcolii Generale ,,Ioan Slavici” din Şiria. Cu toţii
fac parte din generaţia de absolvenţi
a Şcolii de 7 ani din Şiria, promoţia
1961-1962, care din iniţiativa inimoşilor lor colegi Ioan Gheroghe
Voştinar şi Ioan Dorel Moţica au
venit să se întâlnescă după 50 de ani
de la absolvirea acestei şcoli.

Ei au fost întâmpinaţi de doamna directoare a şcolii Jurgiu Corina,
care cu zâmbetul tineresc de pe buze,
cu căldura dascălului care îşi iubeşte elevii şi cu inteligenţa managerială a unui profesionist, a trebuit pentru moment să-şi uite vârsta, având în
faţă nişte foşti elevi, azi părinţi sau
bunici. Stăpânindu-şi emoţia, a salutat din adâncul sufletului său cu ,,UN
BUN VENIT ” acestă primă întâlnire după 50 de ani, a unor absolvenţi
ai şcolii pe care astăzi domnia sa o
conduce. A motivat deasemenea alegerea sălii de clasă, ca loc de întâlnire, o clasă de învăţământ primar, cu
bănci şi pereţi plini de imagini de un
estetic valoros, care te duc cu gândul
la primii ani ai vieţii de elev. În
numele colegilor aşezaţi în bănci,
domnul avocat Călin Viorel a adresat
mulţumiri conducerii şcolii pentru
asigurarea acestui climat plăcut şi
apropiat amintirilor lor, întărindu-le
simbolic printr-un frumos buchet de
flori.
Merită a fi felicitaţi cei doi iniţiatori, cât şi cei 17 colegi prezenţi,
care mânaţi de dorul revederii după
50 de ani, prin efortul depus spre a
putea fi împreună în această zi de
Duminică, au realizat o zi de neuitat
pentru viaţa domniilor lor.
În anul şcolar 1961-1962 au
absolvit 57 de elevi clasa aVII-a,
fiind distribuiţi în 2 clase paralele,
avându-i ca diriginţi pe profesorii
Nicolicioiu Dumitru şi Burticală Alexandru. Dintre cei 57 de absolvenţi,

14 au decedat, iar 26 nu au răspuns la
această invitaţie, unii fiind plecaţi în
străinătate, alţii absentând din motive de sănătate sau necunoscute. Cei
17 colegi prezenţi s-au întâlnit cu
gândul de a şterge praful depus sub
plapuma timpului şi a dezmorţi după
50 de ani nostalgii colegiale care să
le aducă bucurii şi o dulce alinare
sufletească.
Iniţiatorii acestei întâlniri m-au
rugat să accept misiunea de a-i
suplini pe cei doi diriginţi, călători în
lumea veşniciei, citind catalogul cu
profesorii şi elevii fiecărei clase,
acordând timpul dorit fiecărui elev
de altă dată, spre a face destăinuiri de
pe parcursul celor 50 de ani trecuţi.
Am acceptat propunerea făcută, sub
impulsul unor motivate emoţii, pe
de-o parte pentru că printre absolvenţi se afla şi soţia mea şi pe de altă
parte fiindcă trebuia să suplinesc
întreaga tagmă absentă a dascălilor
aflaţi sub o îndoliată năframă, în
lumea amintirilor.

Singurul meu avantaj era că-i
depăşeam cu 4 ani ca vârstă pe aceşti
absolvenţi de acum 50 de ani.
Ca un simbol de respect şi cinstire, împreună am adus un pios
omagiu memoriei lor şi colegilor
călători în aceeaşi împărăţie a luceferilor cereşti, păstrând împreună un
moment de reculegere.
Apoi, răsfoind catalogul, foştii
elevi prezenţi au îmbrăcat calendarul
vieţii lor în haina frumoaselor aduceri aminte şi fiecare dintre elevi s-a
oprit la anumite sunete ale clopoţelului, răspândite cu 57 de ani în urmă,
când au poposit pentru întâia dată în
instituţia ce se numea ŞCOALA DE
7 ANI ŞIRIA. Şi-au reamintit de
stângăcia începutului de drum, când
au sosit ca nişte călători din lumea
jocului şi a poveştilor în clasă, înlocuind nisipul cu caietul, tabla cu cartea. Pe acest drum au învăţat, sub
mângâierea doamnelor învăţătoare
POENARU ZENOBIA şi CONSTANTINESCU ANA - de la secţia
română,FRAJNA EDITH - secţia
maghiară şi domnului WECKERLE
IOSIF secţia germană să se ospăteze
din tainele scrisului, cititului şi socotitului. Figura lor le-a rămas întipărită în minte fiindcă au fost admirabile călăuze ale paşilor lor sufleteşti
care au pecetluit acest început de
drum, imprimându-le un suport solid
pe drumul construcţiei lor spirituale
şi morale. Numele lor nu pot decât să
trezească nostalgia frumoaselor
amintiri din şcoala primară, când

năzdrăvăniile copilăriei erau prezente în topul zilei.
Misiunea învăţătorilor de dăltuire cu consecvenţă şi migală pe asprul
teren de formare al viitoarelor personalităţi, a fost preluată cu înaltă
responsabilitate de către profesorii
avuţi în cei 3 ani ai ciclului gimnazial:
Gligor Elena
Ionescu Miron
Ionescu Elvira
Vintilescu Virgil
Bădescu Ioan
Gligor Voichiţa
Andresz Francisc
Els Elena
Caşu Ioan
Nicolicioiu Dumitru
Wunderlich Ioan
Baltag Serafim
Corbu Pavel
Burticală Alexandru
Pătrunşi de gândul apostolului
ce-şi dorea misiunea împlinită, cu o
generozitate nemărginită, autodepăşindu-se mereu, au continuat a semăna în brazda adâncă cinste, curaj,
încredere, pentru ca elevii lor să
poată rezista la viitoarele intemperii
ale vieţii.
Au ştiut să cântărescă cu exigenţă strădania lor şi au rezistat prin
dăruire profesională în faţa vitregiilor anilor viforoşi. Aşa au plecat
majoritatea dintre ei, încărcaţi cu virtuţi omeneşti în grădina veşniciei.
Răsfoitul cataloagelor încheindu-se, foşti elevi şi-au exprimat
dorinţa de a vizita şcoala. Aspectul
exterior şi interior, gradul ridicat de
dotare al cabinetelor şi laboratoarelor
au fost de mai multe ori apreciate la
superlativ, domniile lor şi-au exprimat deasemenea satisfacţia că cele
văzute sunt mărturii că la Şiria organele locale şi conducerea şcolii şi-au
conjugat pe deplin eforturile, pentru
ca şcoala să merite să poarte cu cinste numele marelui scriitor şirian
Ioan Slavici.

CINSTIREA
MEMORIEI CELOR
DISPĂRUŢI,
LA BISERICA
ORTODOXĂ DIN ŞIRIA
Întâlnirea de la şcoală a fost
urmată de un mic pelerinaj colegial,
cu scurte popasuri legate de anumite amintiri comune, popasul final
făcându-se la Biserica Ortodoxă
Şiria. Aici cei 2 preoţi parohi, Pavel
Savu şi Botezatu Iulian Dimitrie au
oficiat cu credinţă şi evlavie un

parastas în memoria cadrelor didactice şi a foştilor colegi, rămaşi ca
amintire vie printre cei care i-au
cunoscut şi i-au preţuit. Au fost
pomenite următoarele nume:
Înv.:
Poenaru Zenobia,
Constantinescu Ana,
Weckerle Iosif
Prof.:
Gligor Eleonora ,
Corbu Pavel, Burticală Alexandru,
Nicolicioiu Dumitru,
Wunderlich Ioan,
Caşu Ioan,
Els Elena,
Bădescu Ioan,
Baltag Serafim
Elevi:
Bartelme Ana
Debeleac Gheorghe
Duma Lucreţia
Felicean Vasile
Gurban Mircea
Lucaciu Ioan
Petica Ioan
Pop Gheorghe
Sârbu Florica
Balaj Dumitru
Chiriac Eugen
Debeleac savu
Sevici Maria
Ţâţ Mircea

Îngenunchind în faţa memoriei
dascălilor şi elevilor plecaţi prea
devreme în compania celor mai ilustre stele, pe cerul fără întoarcere,
într-o rugăciune comună preoţi,
colegi, cadre didactice şi enoriaşi
prezenţi în biserică, l-au rugat pe
bunul Dumnezeu să-i odihnească-n
pace şi să-i păstreze într-un binecuvântat loc însorit, într-o frumoasă
grădină a veşniciei în care ,,nu este
durere nici scârbă nici suspinare ci
viaţă fără de sfârşit”.
În momentul ridicării parastasului închinat dascălilor şi colegilor dispăruţi, în acompaniamentul sobru al

corului bărbătesc care intona „în veci
să fie pomenirea lor”, de sub pleoapele grizonate ale colegilor, îşi croiau
drum şiruri de lacrimi de durere, ca
simbol al preţuirii şi rămânerii în
suflet ca o candelă aprinsă a numelor
celor trecuţi în eternitate.
A fost un moment al păstrării
comuniunii duhovniceşti a mădularelor Bisericii de pe pământ cu cei
plecaţi din această viaţă, prin virtutea
dragostei Lui Hristos ,, ŞI DACĂ
TRĂIM, ŞI DACĂ MURIM, AI
DOMNULUI SUNTEM ” (Romani
14,8). Despărţirea sufletului de trup
nu distruge legătura credinciosului
cu Biserica ,, nu-l desparte de celelalte mădulare în Hristos”. Din nenumăratele mărturii cuprinse în Sfânta
Scriptură, dar mai ales în Istoria
Bisericii noastre şi în Tradiţie, aflăm
că există o comuniune duhovnicească şi o întrajutorare în dragoste şi
rugăciune între mădularele Bisericii
cereşti şi pământeşti. Toţi care au
adormit şi toţi cei care trăim în această lume ne aflăm într-o tainică şi mai
presus de fire comuniune de viaţă,
rugăciune şi dragoste frăţească. Prin
această legătură cei vii îi ajută pe cei
morţi.
Căminul Cultural – localul unei
călduroase despărţiri colegiale după
50 de ani
Cu aceeaşi consecventă strădanie, cei 2 iniţiatori Ioan Gheorghe
Voştinar şi Ioan Dorel Moţica
împreună cu familiile lor, au reuşit să
finalizeze această întâlnire de neuitat
printr-o bogată masă colegială.
Părintele Iulian Dimitrie Botezatu a binecuvântat această agapă, unde
elementele tradiţionale specifice
zonei viticole au fost nelipsite.
A fost un fericit prilej pentru a se
putea continua depănarea amintirilor, atât legate de viaţa de elev, cât şi
de anii ce au urmat, timpul oprinduse la ziua întâlnirii.
Sentimentele colegiale renăscute
au declanşat proiectarea unei viitoare întâlniri în toamna anului 2013,

colegul Rus Pascu oferindu-se a prelua misiunea organizării şi găzduirii
acestei revederi. Până atunci frumuseţile acestei zile vor fi de multe ori
derulate în memoria celor care au
răspuns prin prezenţă la apreciata
chemare de revedere după 50 de ani.
Bunul Dumnezeu să-i păstreze
pe toţi absolvenţii anului şcolar
1961-1962 şi pe profesorii lor aflaţi
în viaţă, ani mulţi, cu multă sănătate, spre a putea proiecta pe aripile
timpului cât mai multe revederi colegiale.
Prof. Marcel Priescu
- consilier local -
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PROF. UNIV. DR. MIRON IONESCU
PROF. UNIV. DR. VIRGIL VINTILESCU
Două personalităţi proeminente
ale ştiinţei şi culturii româneşti, înălţaţi
pe cea mai înaltă treaptă academică, în
cele două centre universitare, Cluj şi
Timişoara au fost profesori de Limba
şi Literatura Română la cele două
clase a V-a, la Şiria, în anul şcolar
1959-1960 şi în primul trimestru al
anului şcolar următor. Aceşti foşti
elevi, în duminica de 30.09.2012 şi-au
sărbătorit prima întâlnire după 50 de
ani de la absolvirea şcolii gimnaziale
de 7 clase din această localitate.
Numele celor doi oameni iluştri, slujitori de seamă ai Învăţământului
Românesc, autori a unor valoroase
studii realizate în domeniile ,,Ştiinţele
Educaţiei” şi ,,Literatura Română”
sunt:
PROF. UNIV. DR. MIRON
IONESCU
PROF. UNIV. DR. VIRGIL
VINTILESCU
Primul s-a născut la 30.07.1933 în
comuna Văideeni, judeţul Vâlcea, iar
cel de-al doilea la 24.10.1932 în satul
Lupoaia, judeţul Gorj. Au absolvit în
acelaşi an 1956 Universitatea ,, Victor
Babeş” din Cluj, domnul prof.univ.dr.
M. Ionescu la Facultatea de ,, Pedagogie-Psihologie”, iar domnul prof.
univ.dr. Virgil Vintilescu la Facultatea
de Filologie. Au fost repartizaţi ca profesori la Şiria, în 1956, primul în Învăţământul Special, iar celălalt în cel
General. După un an au devenit colegi
la catedra de Limba şi Literatura
Română în Şcoala de 7 ani Şiria, unde
domnul prof.univ.dr. Miron Ionescu
primeşte şi misiunea de director.
Pregătirea profesională a domniilor lor, strategia de predare şi învăţare
a Limbii şi Literaturii Române în cei 4
ani petrecuţi la Şiria face ca absolvenţii claselor a VII-a să fie remarcaţi prin
notele mari obţinute la această disciplină la intrarea în Învăţământul
Liceal.
În paralel cu activitatea la catedră
între 1957-1959 domnul prof.univ.dr.
Virgil Vintilescu dedică o muncă ştiinţifică susţinută realizării muzeului ,,
Ioan Slavici”, fiind unul dintre fondatorii lui.
Cei doi dascăli valoroşi, îndrăgostiţi de profesie părăsesc învăţământul
preuniversitar în 1960, reuşind fiecare să ocupe câte o catedră universita-

ră, unul la Cluj iar celălalt la Timişoara.
Înzestraţi cu o solidă pregătire ştiinţifică şi cu o iscusinţă didactică aparte, prin entuziasmul lor comunicativ, în
scurtul timp petrecut la Şiria au reuşit
să rămână în memoria foştilor elevi
ca profesionişti de seamă, exegeţi ai
Limbii şi Literaturii Române.
Mai multe voci ale celor prezenţi
la această întâlnire au remarcat ţinuta
aparte a lecţiilor de Limba şi Literatura Română din acel an şcolar 19591960, graţie harului iniţiatic şi îndrumător al acestor profesori. La ore era
o linişte ce nu cunoştea nici o defecţiune, deşi nu era vorba de o tăcere
îngrozită, ci numai de una respectuoasă, orele de Limba şi Literatura
Română fiind aşteptate cu lăcomia de
a sorbi cuvintele domniilor lor pline de
frumuseţe şi curăţenie sufletească.
Aşa se-ntâmpla deseori că sunetele stridente ale clopoţelului care anunţa sosirea recreaţiei să nu reuşească să
străpungă privirile aţintite ale elevilor
spre aceşti dascăli, adevăraţi maeştri ai
artei oratoriei în comunicarea cu clasa.
Valorificând conţinutul educativ
al lecţiilor, cei doi distinşi profesori,
printr-o exprimare liberă şi spontană
foloseau cuvintele în fraze îmbrăcate
într-un permanent veşmânt sărbătoresc, aşezându-le cu multă migală la
fundamentul spiritual al elevilor din
această şcoală. Consecventa lor pasiune pentru un permanent contact cu
noutăţile, i-a făcut să devină nedezlipiţi de studiul individual în specialitate, în toată perioada în care au slujit
într-un învăţământ gimnazial, aici la
Şiria. Condeiul neîntrerupt şi abundent, asaltat de-o inegalabilă putere de
creaţie, alerga cu viteză uimitoare spre
noutăţile de specialitate, pentru ca cei
doi Maeştrii ai Scrisului şi Vorbitului
să poată realiza parametri superiori de
autodepăşire. Răsplata efortului lor
intelectual a fost primită, prin ascensiunea din învăţământul gimnazial de
la Şiria în cel superior, domniile lor
ajungând pe cea mai înaltă treaptă a
lumii academice.
Domnul prof. univ. dr. Miron
Ionescu a ocupat toate funcţiile didactice, de la asistent la profesor universitar. A acumulat o experienţă didactică concretizată într-o activitate

PROF. UNIV. DR. MIRON
IONESCU

PROF. UNIV. DR. VIRGIL
VINTILESCU

ştiinţifică şi publicistică remarcabilă.
Ea s-a concretizat prin 32 de cărţi, 24
de volume litografiate, 10 îndrumătoare şi caiete pentru lucrări practice,
peste 250 de studii publicate în reviste de specialitate, peste 200 de conferinţe, prelegeri şi comunicări ştiinţifice la diferite manifestări ştiinţifice
interne şi internaţionale, 85 de referate pentru susţinerea şi acordarea titlului de doctor în ,, Ştiinţele Educaţiei”.
Domnul prof.univ.dr. Virgil Vintilescu a desfăşurat începând din 1960 o
prestigioasă activitate universitară la
Unversitatea de Vest şi la Universitatea Tibiscus din Timişoara. A obţinut
titlul de doctor în Filologie în 1964 la
Universitatea din Bucureşti cu teză
despre ,, Viaţa şi opera lui Ioan Slavici”. În 1971 a devenit membru de
onoare al Societăţii de Limba Română din Voievodina. A elaborat şi publicat un număr de 6 cursuri universitare, a scos 16 volume tipărite, peste 120
de studii şi articole apărute în reviste
prestigioase. Cursurile universitare,
volumele şi studiile publicate atestă o
viziune personală asupra fenomenului
literar românesc pe care îl studiază cu
pasiune şi discernământ. Este recunoscut ca unul dintre marii specialişti
ai Literaturii Române din secolul al
XIX-lea, pe care o interpretează în
volume de documente literare, într-o
construcţie laborioasă şi originală.
Deşi cu un statut aparte, fiind conducători de doctorate, domnul Prof.
univ.dr. Miron Ionescu în specialitatea
Ştiinte ale Educaţiei la Universitatea
din Cluj şi domnul Prof.univ.dr. Virgil

Vintilescu în specialitatea Literatura
Română la Universitatea din Timişoara, n-au uitat să muncească cu acelaşi elan spre a realiza învelişul spiritual al studenţilor, asemeni anilor în
care râvna şi dorinţa realizării învelişului spiritual îi viza pe aceşti foşti
elevi de la Şiria.
Prin autenticul lor spirit intelectual de aleasă superioritate, amintirea
celor două voci distincte în arealul ştiinţific şi cultural românesc, stârnesc
marea bucurie pentru generaţiile care
au avut şansa de a-i întâlni ca profesori
la Şiria. De aici au început să-şi dovedească disponibilitatea ireproşabilă
pentru cariera didactică, identificându-şi pe parcursul anilor viaţa cu ştiinţa
şi cu construcţia profilului moral şi
spiritual al celor trecuţi ca elevi sau
studenţi prin şcoala domniilor lor.
Aşa au reuşit, printr-un exerciţiu
didactic organizat sub patronajul unei
înalte exigenţe, să promoveze încă din
şcoala gimnazială, calităţi vitale precum cinstea, vigoarea, demnitatea,
corectitudinea, respectul şi vocaţia
pentru profesia aleasă. Dimensiunea
muncii domniilor lor este evidenţiată
prin studii, articole, volume de cărţi,
care sunt căutate în fondurile documentare ale bibliotecilor sau în librării, constituind pagini de excepţională
valoare documentară în pregătirea studenţilor în cele două specialităţi: Ştiinţele Educaţiei şi Literatura Română.
Ca semne de crescută apropiere
sufletească a domniilor lor faţă de
Şiria, sunt nenumărate reîntoarceri în

lumea amintirilor legate de aceste
locuri, atunci când în viaţa universitară au întâlnit câte un student de pe plaiurile podgorene.
Urcaţi în vârful piramidei sociale,
unde se află şi azi, au revenit la Şiria ca
exegeţi şi atunci când foştii studenţi,
dornici de a urca ierarhia profesională, în scaunul de la catedră, trebuiau
evaluaţi pentru obţinerea gradelor
didactice 2 sau 1. Dar niciodată autoritatea şi exigenţa domniilor lor n-au
putut fi doborâte aici la Şiria, de o toleranţă excesivă, care să-i determine să
accepte criteriul indulgenţei în aprecierea muncii celor care îşi făceau
apostolatul într-o şcoală în care, cu ani
în urmă domniile lor, slujau învăţământul şirian.
Lecţia umană lăsată foştilor elevi,
care şi-au sărbătorit duminică, 30 septembrie 2012, scurgerea celor 50 de
ani de la absolvirea clasei a VII-a,
este aceea a foştilor dascăli, care
pătrunşi de măestrie, dăruire şi pasiune, au ştiut să înnobileze timpul, societatea şi locul acesta cu numele lor. Se
înscriu în istoria acestui învăţământ
din localitate ca figuri luminoase de
dascăli, care merită evocaţi asemeni
dascălilor marilor clasici, căci ,,au ştiut
şi au izbutit să-şi îndeplinească cu bine
menirea.”
Reîntoarcerile domniilor lor la
această vârstă dominată de ,,o bogată
tinereţe interioară” în ,,FRUMOASA
GRĂDINĂ DE ÎNTÂLNIRE A
MUNŢILOR CU ŞESUL”, aici pe
plaiurile lui Slavici, ori de câte ori le
vor putea realiza, vor renaşte clipe de
mare bucurie pentru toţi şirienii şi de
neuitat pentru cei care au avut cinstea
de a fi călăuziţi de personalităţile lor în
căutarea şi desluşirea rostului nobil al
vieţii. Prin verticalitatea morală, vocaţia lor profesională, tenacitatea, onestitatea şi prestanţa academică vor
rămâne o veşnică coloană de lumină
vie pentru învăţământul şi cultura
românească.
Într-o glăsuire comună foşti elevi,
studenţi, cadre didactice, adăpaţi din
izvorul perfecţiunii domniilor lor, îl
rugăm pe bunul Dumnezeu să-i păstreze ani mulţi, cu sănătate, într-o prelungită măsură a vieţii.
Prof. Marcel Priescu
- consilier local -

SUNT ANI,
E O VEŞNICIE

Ei şi!? Înţelepciunea unei vieţi
E s-o trăieşti, pe fiecare treaptă
Prin tot ce-i propriu să înveţi
A-i da, necontenit măsura dreaptă,
Să-i daţi, deci, acceptatei bătrâneţi
Prilejul de-a vă-ntineri o clipă
Prin tot ce-a fost recoltă şi risipă.

V-aţi adunat să spuneţi fără glas
,,Prezent” în numele unor prieteni
Ce nu-s aici: acei care au rămas
Devreme sau târziu, sub triste cetini.
Să vă împliniţi cucernicul popas
La cerul lor cu astre scufundate
Ce-aşteaptă azi un semn de pietate.

V-ați adunat să vă copilăriți
Să dezgropați din voi crenguța verde
Copilăria anilor iubiți
Pe care sufletul nu-i pierde
Și-ncruntați cum sunteți, să-i trăiți
Din nou în cântecele și-n credința,
Care din leagăn v-au scăldat ființa.

Sunt cincizeci de ani, e-o veşnicie
De când întâia oară vă porneaţi
Voi foşti elevi, colegi stimaţi
De aici ca o superbă herghelie
De mânji neştiutori de bici şi ham
Eraţi frumoşi: purtaţi văpaia pură
Care se-arată-ntreagă pe figură.

Voi toţi v-aţi pregătit cândva de zbor,
Aici între aceste ziduri sfinte
Azi aţi venit ca să rostiţi în cor
Recunoştiinţa inimii fierbinte
Omagiul cald, al vostru-al tuturor,
Adus luminătorilor prin care
Aţi cunoscut întâia consacrare

Sunteţi aici pentru a răspunde acum
La întrebarea: ce aţi făcut în viaţă?
E-o întrebare de sfârşit de drum?
Eu cred că nu: răspunsu-i încă-n faţă
De aceea vă doresc ani mulţi de-acum
Cu păr cărunt sau încă negru părul
Căci cei cincizeci de ani reflectă adevărul

Iar dacă-i scris ca orele de azi
Să bată a supremă întâlnire,
Aprindeți-vă sorii din obraz,
Fiți numai bunătate și iubire!
Și-orice cuvânt rostiți-l în extaz,
Sărutul cel din urmă ca și-ntâiul,
Să vă vegheze-n flăcări căpătâiul!

Acuma, iată-vă şi mai frumoşi
De frumuseţe grea, interioară,
Care vă face poate mai sfioşi.
Căci n-are focul viu de primăvară
Al aştrilor puternici şi zeloşi.
Ci doar surâsul palid care-nseamnă
Căldura blând-a soarelui de toamnă.

Tot ca elevi, dar azi mai silitori
Veniţi să strângeţi generoasa mână,
A unor făr-de seamă profesori.
Celor ce-au fost, din care unii-s în ţărână
Întotdeauna le veţi fi datori!
Căci tot ce le plătiţi până la moarte
Din ce v-au dat, e doar o mică parte.

V-ați adunat ca s-adunați acest
Teribil adevăr al vieții voastre
Cu tot ce are mândru sau funest:
Din biruinți, speranțe și dezastre
Să nu rămână-n pulberi nici un gest
Ci-nsemnat ca un mirabil număr
Să-l duceți împreună toți pe umăr.

Vă zic din nou bine-ați venit
În lupta voastră crâncenă cu timpul
Hai, să vă credeți încă la zenit!
Restaurați, deci pentru-o zi Olimpul!
Dați întâlnirii nimbul cuvenit!
Din mână-n mână cupe mari să treacă,
Zeii bătrâni, știu încă să petreacă!
Prof. Priescu Marcel
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Eveniment

La comemorarea Holocaustului, Comunitatea
Evreilor Arad a apreciat colaborarea cu Şiria
La început de nou an 5773, după
calendarul ebraic, în zilele de 15 și 16
octombrie 2012, după calendarul nostru, Comitetul de Conducere al
Comunității Evreilor Arad a organizat
evenimente menite să readucă în
memoria contemporanilor cinstirea
victimelor Holocaustului.
Cuvântul Holocaust este de origine grecească, el derivă din ”holo”
(întreg) și ”caustos” (ars), denumind
un vechi ritual iudaic de sacrificiu religios, prin care bucăți de animale sau
plante erau arse pe altar.
El este folosit din secolul al XVII
– lea pentru a denumi moartea violentă a unui număr mare de oameni.
Dacă la început i se accepta și sensul
de dezastru sau catastrofă, din anul
1950 el capătă o utilizare restrânsă,
fiind folosit doar ca referire la masacrarea evreilor de către naziști în aju-

nul și în timpul celui de-al doilea război mondial. Holocaustul este unul
dintre cele mai îngrozitoare genociduri din istoria omenirii. Uciderea a
fost făcută sistematic aproape în toate
teritoriile ocupate de către naziști, planul diabolic al lui Adolf Hitler vizând
exterminarea întregii populații evreiești din teritoriile controlate de către
Germania. Persecuția și genocidul sau desfășurat în etape. Legislația privind eliminarea evreilor din societatea
civilă a fost promovată cu câțiva ani
înainte de izbucnirea celui de-al doilea război mondial (1933-1939). Au
fost înființate lagăre de concentrare, în
care deținuții erau folosiți ca sclavi
până mureau de exterminare, de boală
sau erau uciși prin gazare în încăperi
special amenajate.
După anul 1945, cifra cea mai des
folosită pentru numărul de evrei uciși
a fost de 6 milioane, ei fiind răspândiți
în Europa Centrală și de Est, unde în
anul 1939 se aflau peste 7 milioane de
evrei din care aproximativ 5 milioane
au fost uciși.
Cinstirea memoriei victimelor
Holocaustului a fost marcată pentru
început la Cimitirul Neolog vechi din
cartierul Grădiște, unde au participat
înalte personalități, între care Prefectul C. Pribac, Viceprimarul L. Bognar,
Înalt Preasfințitul Arhiepiscop Dr.
Timotei Seviciu, reprezentanți ai altor
culte, enoriași. Evenimentul a fost
marcat prin prezența Dr. Liviu Beris,
președintele Asociației Evreilor
Români Victime ale Holocaustului.
Născut în anul 1927, domnia sa, la
vârsta de peste 85 de ani este un
supraviețuitor al Holocaustului, căru-

ia i-au rămas neșterse în memorie
suferințele pricinuite de lupta cu
moartea, începută la vârsta de 13,5
ani.

români din Herța, care îi susțineau
nevinovăția. A fost deportat pe jos,
împreună cu tatăl și cei 1500 de evrei
din Herța, fără a primi o bucată de

deveni fiare umane”. O lecție pe care
Dr. Liviu Beris a învățat-o este că
”speranța nu moare niciodată!”. Și-a
exprimat convingerea că memoria

Domnul președinte, Ionel
Schlesinger, a subliniat semnificația simbolică a locului de adunare,
ca semn al cinstirii acestor martiri,

pâine, luptându-se în drumul greu să
fie și el printre cei care, în cele câteva
clipe ce le primeau la dispoziție, să
poată să ajungă la apă. Atunci a văzut

celor dispăruți trebuie să determine
responsabilizarea omenirii pentru un
prezent dominat de liniște și de pace.
În încheierea acestui moment, dl.

dispăruți în marele dezastru al
omenirii.
Liviu Beris, în cuvântul domniei sale, a mărturisit că a trecut porțile infernului din copilărie, originar
fiind din localitatea Herța, care făcea
parte din județul Dorohoi, astăzi fiind
sub juridicția Ucrainei. A vorbit în
numele supraviețuitorilor cu care a
fost la un pas de a fi comemorat și el,
a celor dispăruți doar pentru motivul
că s-au născut evrei. Amintirile îi sunt
deseori momente de conversație cu
cei dispăruți și cu sine însuși. Este
supraviețuitorul care a auzit când
porunca ”Să nu ucizi!” a fost înlocuită cu ordinul criminal ”Ucideți-i!”. A
ajuns la 13,5 ani în fața plutonului de
execuție doar pentru că era evreu și a
avut șansa să fie salvat de un grup de

cum omul în câteva zile ”poate deveni
o vită murdară care își pierde condiția umană iar cei ce-l păzesc pot

Ionel Schlesinger a apreciat că există
o frățietate în județul nostru între
naționalități și etnii. A fost subliniată

deasemenea și inițiativa Consiliului
Local Șiria privind realizarea unui
parteneriat cu Comunitatea Evreilor
din Arad, prin care în următorii 5 ani,
conducerea locală să asigure întreținerea Cimitirului Evreiesc din Șiria.
Ca invitați la evenimentele organizate, împreună cu domnul primar
ing. Bot Valentin, am audiat la Sinagoga Neologă un concert extraordinar
oferit Aradului de către Comunitatea
Evreiască din acest oraș. El a fost
susținut de prim-cantorul Shmuel Barzilai din Viena, alături de un cor de
tinere de la Liceul de Artă ”Sabin Drăgoi” și acompaniamentul la pian, realizat de prof. Dor Nicolescu.
Într-o sonorizare deosebită și o
interpretare de înaltă măiestrie artistică, întregul auditoriu a trăit momente
de revelație rar întâlnită, deseori contopindu-se cu interpreții într-o armonie de neuitat.
În prezența înaltelor oficialități și
personalități ale județului nostru: a
domnului Prefect C. Pribac, a Înalt
Preasfințitului Arhiepiscop Dr. Timo-

tei Seviciu, a președintelui U.V.V.G. Prof.Univ.Dr. A. Ardelean, a președintelui U.A.V. - Prof.Univ.Dr. L.
Mihuț, a Dr. Liviu Beris, a oaspeților
din străinătate și a distinșilor participanți la concert, domnul Ionel Schlesinger în cuvântul de încheiere a subliniat din nou ca mărturie a simbolului
de normalitate colaborarea dintre
Comunitatea Evreilor Arad și Consiliul Local Șiria. Deasemenea, în
numele Comunității Evreiești pe care
o reprezintă, a mulțumit pentru primirea călduroasă cu care a fost întâmpinată delegația Comitetului de Conducere al Comunității Evreiești din
Arad cu ocazia pelerinajului ecumenic, realizat la Șiria.
Prof. Marcel Priescu
Consilier local
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Clasa pregătitoare de la Şcoala Generală „Ioan Slavici” din Şiria are boboci frumoşi
Fiecare dintre noi ne amintim cu drag şi nostalgie primii
ani de şcoală. Elevii clasei pregătitoare de la Şcoala Generală „Ioan Slavici” din Şiria, se bucură de această perioadă
deosebită din viaţa lor şi sub îndrumarea doamnei profesor
Nelia Beleneşi încercă să îşi contureze viitorul. Cu toţi au
planuri mari şi sunt conştienţi că au mult de muncă, dar noi
suntem sigur că vor reuşi. În cele ce urmează vă prezentăm
aspiraţiile bobocilor:

Anca Bogdan: „Îmi
doresc să fiu doctoriţă”

Daniel Buftea: „Eu aş
vrea să devin pompier”

Loredana Buftea: „Vreau
să devin croitoreasă”

Gheorghe Pal: „Îmi
doresc să devin doctor”

Andreea Şteţcu: „Îmi
doresc să fiu doctoriţă”

Alin Crăciunaş: „Eu aş
vrea să fiu pompier”

Andrei Mateuţ: „Dorinţa
mea este să ajung pădurar”

Denisa Pupăză: „Mi-ar
plăcea să fiu balerină”

Adelina Gavrilă: „Visul
meu este să fiu doctoriţă”

Andrei Csillag: „Îmi
doresc să ajung poliţist”

Sonia Suceava: „Mi-aş
dori să devin pictoriţă”

Raul Costea: „Eu
vreau să fiu tractorist”

Giorgian Pintea:
„Vreau să devin pescar”

Emilia Muntean: Îmi doresc să devin manichiuristă”

Ioana Boroş: „Aş vrea
să fiu doctoriţă”

Bobocii clasei pregătitoare de la Şcoala Generală „Ioan Slavici” din Şiria, au vise măreţe
Elevii clasei pregătitoare de la Şcoala Generală „Ioan Slavici” din Şiria au învăţat deja ce înseamnă viaţa la şcoală.
Îndrumaţi de doamna profesor Liliana Şopţ, cei mici au promis că vor fi harnici şi vor munci pentru a-şi realiza visele.
Noi am fost curioşi şi i-am rugat să ne dezvăluie planurile
lor. Iată ce ne-au declarat micuţii:

Melisa Weiss: „Îmi doresc
să devin manichiuristă”

Andrei Ardelian:
„Vreau să ajung poliţist”

Luca Mătasă: „Eu voi
fi poliţist”

Marcus Cojan: „Mi-ar
plăcea să devin constructor”

Simina Butan: „Dorinţa
mea este să fiu manichiuristă”

Andrei Alecu: „Eu aş
vrea să fiu pompier”

Raluca Covaciu: Îmi doresc să ajung manichiuristă”

Luz-ClaraCovaci-Covaciu:
„Vreausădevinmanichiuristă”

Rareş Sîntămărian: „Aş
vrea să devin salvamar”

Manuel Stoica: „Îmi
doresc să fiu tractorist”

Darius Trif: „Mi-aş
dori să devin poliţist”

Manuela Bicichi: „Eu vreau
să ajung manichiuristă”
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Cu gingăşie şi optimism – aşa ne-au întâmpinat elevii
clasei I A de la Şcoala Generală „Ioan Slavici” din Şiria
Viaţa noastră este influenţată iremediabil de
anii de şcoală, iar învăţăturile primite în sălile
de clasă ne vor ajuta pe toţi.
Cu dăruire şi stoicism, deşi de-abia poposiţi
pe băncile şcolii, elevii clasei I A de la Şcoala
Generală „Ioan Slavici” din Şiria, au fost bucuroşi să ne împărtăşească idealurile pe care
le au în viaţă. Îndrumaţi de doamna profesor
Titiana Petica, copiii ne-au asigurat că, pe viitor, avem pe cine ne baza:

Sara Coman:
„Eu aş vrea să devin
cântăreaţă”

Ernest Cociş:
„Îmi doresc să fiu
pompier”

Mariana:
„Vreau să devin
învăţătoare”

Denis Costea:
„Îmi doresc să devin
şofer”

Estera Ursulescu:
„Dorinţa mea este să devin
vânzătoare”

Alexia Ardelean:
„Aş vrea să fiu
dansatoare”

Robert Mariş:
„Visul meu este să devin
medic”

Denisa Dumitrean:
„Aş vrea să devin
dansatoare”

Gabriel Covaci:
„Eu îmi doresc să devin
şofer”

Laura Iedean:
„Vreau să ajung
dansatoare”

Sorana Toadere:
„Eu aş vrea să devin
coafeză”

Narcisa Belean:
„Aş vrea să fiu
cântăreaţă”

Bianca Hîrb:
„Vreau să devin
învăţătoare”

Denisa Lăcătuş:
„Îmi doresc să devin
cofetar”

Daniela Drăguşan:
„Eu aş vrea să fiu
poliţistă”

Alex Morodan:
„Aş vrea să devin
poliţist”

Casian Acsan:
„Visul meu este să devin
fotbalist”

Darius Pecican:
„Îmi doresc să fiu
poliţist”

Iulian Virag:
„Mi-aş dori să devin
poliţist”

Daniel Mecleş:
„Aş vrea să ajung
poliţist”

Mădălina:
„Îmi doresc să devin
învăţătoare”
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Elevii clasei I B de la Şcoala Generală „Ioan
Slavici” din Şiria privesc optimişti spre viitor
Chiar dacă anul şcolar este abia la început, bobocii clasei I B de la Şcoala Generală „Ioan Slavici” din Şiria, sunt puşi pe
fapte mari. Coordonaţi de domnul profesor Florin Potre, cei mici au stat de vorbă
cu noi şi ne-au împărtăşit planurile lor de
viitor. Încă de pe acum, bobocii sunt harnici şi ambiţioşi aşa că suntem convinşi că
ţara va fi pe mâini bune. Iată ce ne-au declarat elevii:

Răzvan Bahica:
„Eu aş vrea
poliţist”

Luca Botezatu:
„Aş vrea să devin
poliţist”

Antonia Bucătaş:
„Visul meu este să devin
doctoriţă”

Răzvan Cană:
„Aş vrea să ajung
poliţist”

Teodora Back:
„Îmi doresc să devin
coafeză”

Lorena Ciobanu:
„Mi-ar plăcea să fiu
doctoriţă”

Mădălina Covaci:
„Eu îmi doresc să ajung
medic”

Larisa Iemci:
„Eu vreau să ajung
profesoară”

Flavius Lăcătiş:
„Îmi doresc să devin
poliţist”

Laurenţiu Răzman:
„Eu vreau să fiu
jandarm”

Alexandra Rediş:
„Aş vrea să mă fac
coafeză”

Sorin Cruţ:
„Eu aş dori să devin şofer
de salvare”

Casian Duma:
„Vreau să devin
poliţist”

Higyed Neliana:
„Îmi doresc să devin
doctoriţă”

Alina Martocean:
„Aş vrea să mă fac
învăţătoare”

Elisabeta Muntean:
„Eu vreau să ajung
doctoriţă”

Maria Muntean:
„Mi-aş dori să devin
coafeză”

Patricia Rus:
„Visul meu este să ajung
doctoriţă”

Oana Todea:
„Vreau să devin
doctoriţă”

Alexandru Trifa:
„Aş vrea să devin
poliţist”

-

