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Noua conductă de gaz din zona Deta, 
la faza certificat de urbanism

Aproape 53 de kilometri de conductă ar urma să rezolve problema 
cu gazele din zona Deta. Consiliul Județean Timiș a emis recent 
certificatul de urbanism pentru șantierul care ar trebui să dureze doi ani 
și jumătate. Transgaz a început demersurile pentru a construi o conductă 
nouă de gaz în județ. Aceasta va fi amplasată pe ruta Timișoara – Giroc 
– Deta – Denta – Moravița și ar trebui să asigure alimentarea cu gaze în 
mai multe localități din Timiș. „S-a făcut primul pas pentru soluționarea 
definitivă a problemei gazului în zona Deta. Consiliul Județean Timiș a 
eliberat certificatul de urbanism pentru noua conductă de gaz Timișoara 
– Moravița”, anunță reprezentanții CJ Timiș. Așa cum știm locuitorii din 
orașul nostru dar și cei din zona în care ar trebui amplasată noua conductă 
au avut probleme cu alimentarea cu gaze în ultimii ani. Ei au rămas de 
mai multe ori fără gaz, astfel că noua conductă, de aproape 53 de km, 
ar trebui să rezolve definitiv această problemă, de acest serviciu urmând 
să beneficieze peste 40.000 de oameni. „Asumarea de către conducerea 
Transgaz a construcției unei noi conducte în Timiș este o decizie istorică. 
Prin noul proiect de infrastructură energetică, vorbim despre gaz livrat la 
cu totul alte standarde decât au fost cetățenii obișnuiți. Vor fi eliminate 
pierderile, presiunea scăzută, dar mai ales riscul unor întreruperi”, au 

transmis reprezentanții CJ Timiș. Conducta se va întinde pe 52,7 km și 
ar trebui finalizată în aproape doi ani și jumătate. Va trece prin localitățile 
Giroc, Pădureni, Jebel, Voiteg, Deta, Denta și Moravița. 

Primăria Orașului Deta a avut plăcerea 
de a onora invitațiile la două invitații sosite din 
partea localității Coka, înfrățită cu Orașul Deta 
și Coștei. Viceprimarul cu atribuții de primar 
Radu Rotar, împreună cu președintele Uniunii 
Maghiare din orașul Deta, Katona Gheorghe 
au participat la evenimentul Sfințirea pâinii din 
grâul nou, organizată la data de 28 august de 
comunitatea maghiară din comuna Coka. De 

asemenea viceprimarul orașului Deta a reprezentat 
orașul nostru împreună cu o delegație formată 
din membrii ai Asociației Seniorilor Deta la 
deschiderea Marelui Festival de Folclor și Muzică 
Românească din Vojvodina - Republica Serbia 
2021 organizat în acest an la Coștei. La acest 
festival concurează an de an formații de cântece și 
dansuri românești din Vojvodina pentru a obține 
trofeul acestui renumit festival. Delegații orașului 

Deta au fost întâmpinați de primarul localității 
Viorel Bălăgean, aceștia declarând că a reprezentat 
o reală bucurie și plăcere de a se reîntâlnii cu bunii 
noștri prieteni din Coștei, iar festivalul reprezintă 
în continuare o reală valoare pentru patrimoniul 
folcloric românesc, românii din Vojvodina 
dovedind încă o dată că sunt veritabili păstrători 
ai identității românesti peste graniță.

Deta reprezentată peste hotare la evenimente culturale
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Condiții pentru începerea anului școlar 2021-2022

Anul școlar 2021-2022 începe pe 13 septembrie 2021 pentru elevi și se 
încheie pe 11 iunie 2022, are 34 de săptămâni și este împărţit în două semestre 
și trei vacanţe, din care două pentru toţi elevii, plus o vacanţă pentru elevii 
din ciclul primar și copiii de la grădiniţă, fiind unul dintre cei mai scurți ani 
școlar din istoria recentă. Potrivit reprezentanților Ministerelor Educației și al 
Sănătății școlile și grădinițele vor rămâne deschise până la pragul de 6 la mie 
de infectare cu noul Coronavirus, în anul școlar care începe în 13 septembrie 
2021. Noile scenarii de funcționare a școlii sunt următoarele: Verde până la 
rata de 6 la mie, Galben între 6 la mie și carantină, iar ultimul scenariu este 
Roșu în carantină, după cum s-a stabilit la Palatul Victoria. Peste pragul de 
infectare de 6 la mie, vor rămâne deschise doar creșele și grădinițele, până la 
carantină, precum și clasele de școală cu elevi vaccinați (peste 12 ani, deci de 
la clasa a VII-a în sus). Copiii de creșă și grădiniță nu vor avea obligativitatea 
purtării măștilor iar carantina se va declara în funcție de mai mulți parametri, 
nu numai de prag.

“Avem în vedere organizarea ceremoniilor de deschidere a școlilor în 
spații exterioare, cu mască”, a anunțat ministrul Educației.Anunțul cu noile 
condiții de începere a școlii a fost făcut la Guvern, în cadrul unei conferințe 
susținute de miniștrii Educației, Sorin Cîmpeanu, și Sănătății, Ioana 
Mihăilă, după o ședință condusă de premierul Florin Cîțu. Până acum, 
școlile rămâneau deschise până când localitatea atingea pragul de 3 la mie 
rată de infectare.

Sorin Cîmpeanu, ministrul Educației:
• “Școlile trebuie să se deschidă primele și să se închidă ultimele.
• Am agreat că vom ține școlile deschise până la pragul de 6 la mie. 
• Peste pragul de 6 la mie apar o serie de condiții, dar care nu vor 

dezavantaja persoanele nevaccinate, dar vor pune în evidență beneficii 
pentru cei vaccinați.

• Peste pragul de 6 la mie, lucrurile se vor întâmpla separat, iar la 
carantină se oprește întreaga activitate. Sper că nu vom ajunge la pragul de 
6 la mie.

• Oricum copiii circulă, este de preferat să fie într-un mediu controlat și 
trebuie să ne asigurăm că regulile sunt menținute în școli.

• Ce se întâmplă la atingerea pragului de infectare de 6 la mie: 
• Luăm în calcul: preșcolarii (copiii din creșe și grădinițe) să poată 

participa la procesul educațional la peste 6 la mie, elevii mai mari trebuie 
să treacă în online, de la clasa a VII-a mai sus vom vedea dacă modificăm 
regula și dăm beneficii elevilor vaccinați să vină la școală cu prezență 
fizică.

• Preșcolarii, creșe și grădinițe să poată participa la procesul educațional.
• Clasele I-VI, unde este vorba de elevi care nu pot fi vaccinați, din 

păcate trebuie să treacă în online
• Propunerile nu sunt aprobate la nivel CNSU.
• La apariția unei îmbolnăviri într-o clasă, intră toată clasa în online, 

dar dacă toți copiii acceptă să fie testați, școala poate decide să rămână fizic 
cei vaccinați.

• Am agreat inoportunitatea obligativității măștii la orele de educație 
fizică, până la pragul de 2 la mie. Și în învățământul special se renunță la 
obligativitatea purtării măștii. Peste acest prag de 2 la mie, vor fi ore de 
educație fizică doar daca vor fi organizate afară, tot fără mască.

• Este vorba de acces nediscriminatoriu în școli până la 6 la mie, iar 
peste acest prag pentru profesorii care au avut posibilitatea să se vaccineze și 
nu s-au vaccinat va exista posibilitatea testării la fiecare 72 de ore, dacă nu 
s-au vaccinat, dacă nu vor nici să fie testați de DSP, sigur că va trebui să nu 
mai oferim avantajul posibilității de predare fizică.

Ioana Mihăilă, ministrul Sănătății:
• “Am agreat că prioritatea tuturor este menținerea școlilor deschise cât 

mai mult timp posibil, dar copiilor trebuie să le oferim un cadru sigur ca 
transmiterea să rămână cât mai mică posibil. 

• Purtarea măștii în școală va rămâne obligatorie pentru copiii peste 
6 ani, dar în spații deschise nu. Purtarea măștii în școală va fi obligatorie 
pentru copiii peste 6 ani. Activitățile sportive sunt încurajate să aibă loc în 
spatii deschise.

• Pentru activități sportive în spații închise se va decide în funcție de 
incidența din comunitatea respectivă.

• Despre vaccinarea în școli avem discuții tehnice și vom adapta 
scenariile în funcție de particularitățile fiecărei școli, urmând ca decizia să fie 
comunicată cât mai curând posibil.

• Părinții care au copiii vaccinați nu au de ce să fie îngrijorați, părinții 
care au copiii nevaccinați ar trebui să se îngrijoreze.

• Decontarea costurilor pentru testare este în discuție, inclusiv a 
profesorilor care au avut oportunitatea de a se vaccina.

• Am stabilit acest prag înalt pentru școli fiindcă sunt importante și 
trebuie să rămână deschise până când se poate. Contextul de acum este 
diferit de anul trecut și din primăvară, vom discuta măsuri privind populația 
generală.

Regulile pentru redeschiderea școlilor și vaccinarea copiilor au fost 
decise la Guvern, în cadrul unei ședințe prezidate de premierul Florin Cîțu, 
la care au participat consilierul prezidențial Ligia Deca, ministrul Educației 
Sorin Cîmpeanu, ministrul Sănătății Ioana Mihăilă, secretarul de stat Raed 
Arafat, medicul Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei naționale de 
vaccinare, și Adriana Pistol, șefa Institutului Național de Sănătate Publică 
(INSP).

Cursurile anului şcolar 2021 – 2022 se vor desfăşura după 
următorul calendar:

Semestrul I: 14 săptămâni de cursuri, dispuse în intervalul 13 
septembrie 2021 – 22 decembrie 2021.

Semestrul al II-lea: 20 săptămâni de cursuri, dispuse în intervalul 10 
ianuarie 2022 – 10 iunie 2022, cu includerea programului „Școala Altfel” 
în perioada 8 – 14 aprilie, interval în care se pot organiza fazele naționale ale 
olimpiadelor școlare.

Vacanțele elevilor sunt programate astfel:
• 25 – 31 octombrie 2021: vacanță pentru învățământ preșcolar și primar;
• 23 decembrie 2021 – 9 ianuarie 2022: vacanța de iarnă;
• 15 aprilie 2022 – 1 mai 2022: vacanța de primăvară;
Din 11 iunie 2022 și până la data din septembrie 2022 la care vor 

începe cursurile anului școlar 2022 – 2023 este vacanța de vară. 
Prin excepție de la prevederile anterior menționate, pentru clasele 

terminale din învățământul liceal (clasa a XII-a zi, clasa a XIII-a seral și 
frecvență redusă), anul școlar are 32 de săptămâni de cursuri și se încheie la 
data de 27 mai 2022.

Pentru clasele a VIII-a, anul școlar are 33 de săptămâni de cursuri și se 
încheie la data de 3 iunie 2022, în timp ce pentru clasele din învățământul 
liceal – filiera tehnologică (exceptând clasele terminale anterior menționate), 
respectiv pentru clasele din învățământul profesional, anul școlar are 37 de 
săptămâni de cursuri.
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Pentru o după-amiază am fost copii de toate vârstele și ne-am bucurat să ne cunoastem între 
noi exact așa cum o făceam când chiar eram prunci: de dragul jocului. 

Am mângâiat și am învățat despre căței și despre un alt tip de dresaj: dog enrichment, un mod 
pozitiv de a educa, dar și de a cultiva și menține o relație sănătoasă cu patrupezii noștri. 

Am și pictat cu toții, de la mic la mare. Am văzut copii măzgăliți pe față și haine, iar singurele 
telefoane vizibile, fotografiau. 

Ne-am și tranformat în ce personaje am vrut. Dar nu prin magie, ci prin culori și pricepere.
Și, la final, am plecat câștigători în urma tombolei. S-au câștigat o mulțime de abțibilduri 

personalizate, tricouri personalizate, o tabletă de scris și chiar un telefon mobil de ultimă generație. 
Mai presus de orice, însă, două familii au câștigat câte un prieten pe viața, iar Maxi și Luna au 

țopăit vesele spre casă. Ce să vrei mai mult! Bine, poate și pentru frățiorii lor același lucru. 
Vă mulțumim mult că ne-ați întâmpinat inițiativa cu o astfel de căldură, cu zâmbete, interes 

și empatie; sunteți minunați și avem poze s-o dovedim!
Suntem bucuroși să primim confirmarea că nu suntem singuri, ba chiar o comunitate. 

Multumim
Monica Popmark și echipa pentru picturile pe fată spectaculoase, 
Dog Camp pentru lecțiile în educație canină și jocurile pe care ni le-ați introdus,
Loco DJ pentru sunet,
Primaria orașului Deta pentru susținere
și, bineînțeles, tuturor oamenilor care ne-au fost alături.

S-a încheiat încă o ediție a cunoscutului 
turneu de fotbal Maracana. În acest an au 
participat 6 echipe iar meciurile au oferit un 
spectacol pe cinste spre mulțumirea spectatorilor 
dar și a participanților. 

Cele 6 echipe participante au fost împărțite 
în două grupe după cum urmează:

GRUPA A:
VULTURII MEHALA

PORTOCALA MECANICĂ 
DETA

GRUPA B:
KILLER WASPS
AVÂNTUL M. VITEAZU 
OPATIȚA
Turneul s-a desfășurat după următorul program:
LUNI 16.08.2021
18.30-19.30: PORTOCALA MECANICĂ 

– DETA
19.30-20.30: AVÂNTUL M.VITEAZU – 

OPATIȚA
MARȚI 17.08.2021
18.30-19.30: VULTURII MEHALA – 

DETA
19.30-20.30: KILLER WASPS - OPATIȚA
MIERCURI 18.08.2021
18.30-19.30: VULTURII MEHALA - 

PORTOCALA MECANICĂ
19.30-20.30: KILLER WASPS - 

AVÂNTUL M.VITEAZU
VINERI 20.08.2021
18.00-19.00: Locul I grupa A – Locul II 

grupa B
19.00-20.00: Locul I grupa B – Locul II 

grupa A
SÂMBĂTĂ 21.08.2021
18.00-19.00: FINALA MICĂ locul III-IV
19.00-20.00: FINALA locul I-II

Câștigaătorii trofeului Maracana 2021 au 
fost sportivii din Opatița care au învins în finală 
echipa din Deta.

Locul I - Opatița
Locul II - Deta
Locul III - Killer Waps

A fost atât de frumos…

Maracana 2021, un nou tuneu de succes la Deta



Pe locurile unde se află Mnăstirea Agapia la poalele Culmii Măgura, 
lângă Mănăstirea Văratec, la o altitudine de 480 de metri, se află acest 
așezământ monahal. Așezarea este alcătuită din Agapia Veche din deal 
edificată de Petru Șchiopul în anul 1585 și Agapia Nouă (din vale) 
construită începând din anul 1642 cu sprijinul Hatmanului Gavriil, 
fratele domnitorului Vasile Lupu și refăcută de domnitorul Mihai Șuțu 
al doilea după ioncendiul de a avut loc în anul 1821. Această mănăstire 
este renumită pentru cpă aici trăiește cea mai mare comunitate de 
maici din România (350 de maici). Străveche vatră de cultură și artă 
în această mănăstire, prima impresie care mi-a atras atenția a fost 
devotamentul cu care trăiesc aceste călugărițe. Câtă putere și dragoste 
trebuie să aibă aceste femei ca să  reziste în fața lumii de astăzi atât de 
fascinante și totodată atât de înșelătoare ca să aleagă drumul loor către 
Iisus Christos către veșnicie. Aceasă biserică este mai vie ca opricând, 
frumoasă și renumită se înalță printre flori. Când pătrunzi în interiorul 
Bisericii cu Hramul Sfinților Arhangeli Mihail și Gavriil, inima ta de 
credincios se oprește să ceară ajutor și fuge de monștri care atacă firea 
omenească. În replică un puști de 20 de ani care avea să devină marele 
pictor Nicolae Grigorescu, la rugămintea stareței de atunci Maica Tavefta 

a primit sarcina de a picta interiorul bisericii (1858-1862). Grigorescu 
realizează o excepțională înșiruire de compoziții artistice și de icoane, 
caracterizate de coliriut, artă populară mănăstirească. Atfel el a realizat 
pentru poporul nostru CAPELA SIXTINĂ românească la Agapia. Se 
spubne că pentru realizarea unor picturi Grigorescu a folosit modele 
vii dintre enoriașii din sat, inclusiv dintre pelerinii care treceau pragul 
mănăstirii. Astfel s-ar explica similitudinea dintre o țărancă cuvioasă 
și credincioasă din sat și Chipul Maicii Domnului pictat în mănăstire. 
În altar se află Icoana Sfântului Grigore, imaginat în picioare, sursa de 
inspirație fiind sculptura lui Donatello din Florența. Pantocratorul este 
păictat în cupola bisericii pe bolta naosului, pe un curcubeu care pune 
în evidență tricolorul românesc iar tablourile apostolilor Petru, Andrei, 
Pavel și Ioan de pe cilindrul bolții au la bază o tehnică picturală cu pastă 
uleioasă îngroșată și bine construită. Întreaga creație reașlizată aici de 
Grigorecu reprezintă o frumusețe Dumnezeiască, perfectă prin formă și 
linii bine conturate. Lucrările la pictură au durat 3 ani (1858-1861), în 
aceeași perioadă biserica fiind înzestrată cu mobilier nou lucrat la Viena 
și Paris. Biserica a fost resființită la 25 ianuarie 1862 de către arhiereul 
Calinic Miclescu. (Libuș Endre)

| Nr. 154 | luna august 20214

PRIMĂRIEI DETA

Mănăstirile din dulcea BucovinaIII. AGAPIA

Stropiri împotriva țânțarilor
Vineri, 13 august, a avut loc o nouă acțiune de stropire împotriva 

țânțarilor în orașul Deta. Stropirile s-au făcut la nivelul solului, cu utilaje 
specializate și cu substanțe conforme și avizate de Minsterul Sănătății. 
Zonele vizate de acțiunea de stropire împotriva țânțarilor au cuprins 
parcul orașului, cursul pârâului Birdeanca, zona Termal și zonele de 
blocuri din oraș. 


