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Reabilitări în curs 
pe mai multe străzi din oraș

Mai multe lucrări de reabilitare a infrastructurii din orașul 
nostru au intrat în linie dreaptă. Pe strada Carpați s-au finalizat 
recent lucrările de reabilitare la trotuare, reralizarea rigolelor pluviale 
și accesele la proprietăți. Au fost reabilitate trotuarul, pe o suprafață 
de 741 metri pătrați, cu pavaj din dale de beton mărginit de borduri, 
rigolele pluviale pe o lungime de 560 metri, iar accesele la proprietăți 
betonate s-au făcut pe o suprafață de 420 metri pătrați. Aceste lucrări 
au durat 6 luni iar valoarea contractului a fost de 527 mii lei. 

În 19 octombrie s-a dat ordinul de începere a lucărilor în 
cadrul proiectului ,,Realizare piste de biciclete pe străzile Mihai 
Eminescu, 1 Mai și Avram Iancu, accese la proprietate și acces auto 
la locuințele sociale, oraș Deta, Jud.Timiș” finanțat prin Programul 
Operațional Regional 2014 – 2020. Valoarea totală a contractului 
este de 1.692.542,23 lei și include realizarea de piste de biciclete cu o 
lungime de 2095 metri, având o lățime de 1 – 1,2 metri, realizarea de 
accese auto în lungime totală de 50 de metri având o lățime de 3,5 – 
7 metri. Pe strada Mihai Eminescu va fi amenajată pista de biciclete 
în lungime de 201 metri și va fi reconfigurată zona de parcări. Pe 
strada 1 Mai va fi amenajată pista de biciclete în lungime de 391 
metri pe partea dreaptă și 432 metri pe partea stângă. Se vor amenaja 
33 de accese la proprietăți cu o lățime de 3,5 metri, iar 7 accese vor fi 
realizate la o lățime de 7 metri. Se va realiza accesul auto la locuințele 
sociale în lungime de 50 metri cu o lățime de 4 metri fiecare. Pe str. 
Avram Iancu au început deja lucrările. Aici vor fi amenajate 48 de 
accese de 3,5 metri lățime iar 4 accese vor fi amenajate la o lățime de 

7 metri. Stratul de uzură al pistelor va fi realizat din mixtură asfaltică. 
Pistele vor fi vopsite în verde iar zonele de intersecție cu trotuare sau 
străzi vor avea culoarea roșie. Accesele la prorietăți vor fi realizate din 
mixtură asfaltică la partea superioară.

O a treia investiție importantă se va realiza pe strada Anton 
Kratzer. În data de 1 noiembrie s-a dat Ordinul de începere a 
lucrărilor de reabilitare trotuar partea dreaptă și partea stângă (zona 
de case).Valoarea investiției este de 241.026,55 lei cu TVA inclus. 
Durata contractului este de 2 luni. Va fi reabilitată o suprafață de 
1236 metri pătrați cu pavaj din dale de beton. Vor fi montate pe 
trotuar, în dreptul burlanelor de la case, rigole de scurgere a apei 
pluviale.
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Performanțe remarcabile 
la Liceul Tehnologic "Sf. Nicolae"

"Niciodată toamna nu fu mai frumoasă..." și mai rodnică 
decât în acest an, la Liceul Tehnologic "Sf. Nicolae", Deta. Între 
15-25 octombrie, diriginții, învățătorii și elevii liceului nostru 
au fost puși în fața unei noi provocări, intitulate "Roadele 
toamnei", care a presupus ca fiecare clasă să își "îmbrace" sala 
în veșmintele toamnei, în cromatica ei deosebită. La final de 
toamnă, câștigătorii își vor culege roadele, fiind felicitați și 
răsplătiți cu daruri alese cei mai ingenioși "designeri" de interior. 
Și, fiindcă elevi talentați există în toate domeniile, la liceul nostru, 
nu putem trece cu vederea performanțele deosebite obținute de 
către aceștia la concursul județean "Muzică fără vârstă pentru 
toate vârstele", la care s-au remarcat, în special, elevele: Călugăr 
Monica, câștigătoare a premiul al II-lea, la secțiunea instrumental, 
Semeniuc Andreea, câștigătoare a premiului al III-lea, la secțiunea 
solist-vocal și Tăbăcaru Iulia Georgiana, câștigătoare a unei 
frumoase mențiuni, tot la secțiunea solist-vocal. Le felicităm pe 
fete din tot sufletul, dorindu-le succes pe viitor, și ne exprimăm 
întreaga bucurie de a fi eleve ale liceului nostru. Tot în sprijinul 
unor astfel de elevi, pasionați de cultură și cu o vie curiozitate 
intelectuală, Liceul Tehnologic "Sf. Nicolae", din Deta, va 
da startul, începând cu ziua de sâmbătă, 13 noiembrie, unui 

proiect, pe cât de ambițios, pe atât de util, intitulat "Învățăm 
și aprofundăm Limba română", un cerc de gramatică dedicat în 
special acelora care își doresc să participe la examenele pentru 
Academia de Poliție sau pentru celelalte Școli de Poliție și nu 
numai. Dat fiind numărul mare de liceeni sau de absolvenți ai 
liceului nostru, care își doresc să aibă o carieră în acest domeniu, 
școala noastră a decis să vină în sprijinul lor, oferindu-le  
suportul științific și emoțional, prin desfășurarea acestor cursuri 
de Limba română, organizate la inițiativa conducerii liceului, 
în colaborare cu Catedra de Limba și literatura română, dar și 
cu fostele noastre eleve, în prezent studente sau absolvente ale 
Facultății de Litere, din cadrul Universității de Vest din Timișoara, 
Andreea Rebecca Diac și Oana Motea. Cursul se va desfășura 
sâmbăta, on-line, iar cei doritori să se înscrie în continuare sunt 
invitați să acceseze pagina de Facebook a Liceului Tehnologic "Sf. 
Nicolae", pentru mai multe informații: https://www.facebook.
com/208702639195111/posts/4766238496774813/?app=fbl. 
Educația va reprezenta mereu o prioritate pentru noi. Susținem 
Educația, îi susținem pe elevi și ne dedicăm lor cu încredere și 
cu Speranță într-un viitor mai bun, fiind absolut convinși că 
investiția în Oameni este cea mai importantă dintre investiții!

Registrul spațiilor verzi
Orașul Deta a stabilit ca obiectiv pentru anul 

2021-2022, realizarea Registrului Spaţiilor Verzi, 
și în special identificarea tipului de proprietate 
al terenului-spaţiu verde, în vederea completării 
fișei spaţiului verde în conformitate cu Ordinul 
Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului 
nr.1.466/2010 pentru modificarea Ordinului 
Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Locuinţelor nr.1.549/2008 privind aprobarea 
Normelor tehnice pentru elaborarea Registrului 
local al spatiilor verzi, alocând fondurile necesare 
în bugetul aprobat pe anul 2021 -2022. Registrul 
Spaţiilor Verzi este un sistem informatic de 

înregistrare și evidenţă a spaţiilor verzi aflate pe 
teritoriul UAT Deta, cuprinzând:

• spaţiile verzi din orașul Deta și satul 
Opatița aflate în domeniul public: parcuri, grădini, 
scuaruri, baze sportive, spaţiile verzi din cadrul 
ansamblurilor de locuinţe/instituţiilor publice, etc;

• arborii izolaţi plantaţi pe aliniamentele 
arterelor de circulaţie, pe terenurile instituţiilor 
administraţiei publice, ale instituţiilor de 
învăţământ public, ale instituţiilor de cultură, ale 
ansamblurilor de locuinţe, ale lăcașurilor de cult, 
ale cimitirelor etc.;

• arborii/arbuștii ocrotiţi.

Începând cu data de 04.11.2021 a fost 
emis ordinul de începere a serviciului privind 
elaborarea Registrului local al spațiilor verzi în 
orașul Deta și satul Opatița în urma căruia va 
avea loc cartografierea spațiilor verzi – cadastrul 
verde. După finalizare, Registrul spațiilor verzi 
a orașului nostru va purta forma unui sistem de 
informații geografice (GIS) și va conține o bază 
de date GIS și o interfață specială de operare a 
datelor, rapoartelor și hărților  putând fi accesat 
în mediul online de către toți cetățenii orașului 
nostru. (Petrican Mirel)
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Colectarea deșeurilor electrice 
și electronice

În urma campaniei de colectare gratuită a deșeurilor 
electronice și electrice (DEEE) desfașurată pe raza orașului Deta 
și a satului Opatița în data de 12 noiembrie 2021, cu ajutorul 
dumneavoastră, s-a reușit colectarea unei cantități de 1300 kg de 
deșeuri electrice și electronice. Este o cantitate importantă și acest 
lucru arată că suntem pe un drum bun în privința colectării acestor 
deșeuri. Vă reamintim că legea ne interzice să aruncăm deșeurile 
electrice împreună cu gunoiul menajer sau în natură. DEEE 
reprezintă o sursă periculoasă de poluare, prin componentele 
toxice pe care le conțin, afectându-ne sănătatea. Prin DEEE se 
înțelege orice aparat electric, electronic sau electrocasnic, baterii 
portabile și industriale (non - auto), corpuri de iluminat sau 
tuburi fluorescente. Aceste campanii de colectare a DEEE vor 
continua și în perioada următoarea și îi invităm pe toți cei care au 
de aruncat astfel de obiecte să se adreseze punctelor de colectare 
care vor fi anunțate din timp. 

Pe strada Calea Opatiței a fost creat un spațiu compartimentat  
în care cetățenii din Deta și din Opatița se pot debarasa gratuit de 
anumite tipuri de deșeuri cum ar fi:

1) Anvelope uzate (cauciucuri);
2) Uleiuri uzate (ulei de gătit);
3) Sticlă (geamuri sparte, termopan);
4) Deșeuri periculoase:
a) vopsea pe baza de ulei sau latex, spray-uri de vopsea, 

diluant de vopsea, lacuri, substanțe pentru etanșare, spray-uri de 

gândaci, insecte și rozătoare, îngrășăminte, pesticide, erbicide, 
spray-uri cu aerosoli, produse de curățenie, termometre cu 
mercur și termostate, lac de unghii și acetonă; 

b) combustibili, azbest, lichid de frână, ulei auto, toner de 
imprimantă;

c) baterii, solvenți, lipici, becurile fluorescente, seringi, 
medicamente. 

(Petrican Mirel)



Înălțată de Petru Rareș, în anul 1953 și zugrăvită în 
anul 1537, mănăstirea Moldovița prezintă câteva trăsături 
comune cu Probata și chiar Humorul. În primul rând, 
este o ctitorie nouă pe locul, sau, mai precis, în apropierea 
alteia mai vechi, ruinate; în al doilea rând, toate trei 
sunt o manifestare a acelei slave împărătești de care 
domnului îi plăcea să fie înconjurat. Din vechea ctitorire 
a voievodului Petru Rareș nu a mai rămas, cu siguranță, 
decât biserica. Situată în centrul incintei mănăstirești, 
biserica este, am putea spune, de tip clasic moldovenesc. 
Ea poartă un pridvor deschis, având trei arcade în arc 
frânt pe peretele de vest, și câte una pe cel de sud și 
nord, apoi pronaosul dreptunghiular – orientat atrial cu 
două ferestre mari, în arc frânt pe pereții de sud și nord, 
acoperit cu o cupolă pe arcade încrucișate, apoi o cameră 
a mormintelor dreptunghiulară – dispusă transversal 
– boltită în leagăn și suprapusă de o tainiță. În sfârșit, 
naosul dreptunghiular, prelungit spre sud și spre nord 
de cele două abside ale corului și spre răsărit de absida 
altarului. Pe centrul naosului se înalță turla susținută de 
patru arce oblice. Dar cea mai importantă caracteristică 
a Moldoviței este pictura exterioară, un element comun 
cu Humorul, Probata, Adormirea din Baia, Sf. Dumitru 
din Suceava – construcții din vremea lui Petru Rareș 
– precum și cu Voronețul, Arbore, Bălinești, Sf. Ilie de 
lângă Suceava și Sf. Gheorghe din Suceava – construită 
anterior – sau cu Slatina și Sucevița – mai târziu și 

aceasta este trăsătura definitorie pentru perioada clasică 
a artei provinciale moldovenești. În cadrul ei Moldovița 
se individualizează prin câteva ordonanțe iconografice, 
prin stilul și prin tonalitatea cromatică dominant roșu-
brun, față de albastrul Voronețului și verdele Arborei sau 
roșu-ocru al Humorului. În sfârșit, în ceea ce privește 
ordonanța iconografică se surprind câtva particularități, 
mai ales în pictura exterioară. Facerea pe peretele de 
vest – stâlpi și timpoane ale pridvorului, extinderea unor 
motive ale Judecății de Apoi, pe glafurile interioare ale 
arcadelor pridvorului, lipsa vieții Sf. Nicolae pe peretele 
de sud, în sfârșit – exempli gratiae - Fecioara rugătoare, 
personificare a bisericii și, în același timp, imaginea 
unei doamne înconjurată de curtea ei, este încadrată de 
registre de îngeri – nu de serafimi – marcând preferința 
personajelor și mai puțin pentru valoarea simbolică 
a imaginilor. Nu știm când a fost construit zidul de 
incintă pe traseul păstrat al mănăstirii, care dă mănăstirii 
aspect de cetățuie, ușor arhaic, nu lipsit de pitoresc, 
și dă o oarecare naivă cochetărie, evidență mai ales în 
forma elegantă a turnurilor circulare de colți, și podoaba 
riguroasă a porții. Pe latura de sud se întind chiliile, iar 
pe latura de nord se înalță echivalentul casei domnești 
de la Probata construită în secolul al XVII-lea după 
cum mărturisește Chirilică de către EFREM episcop de 
Rădăuți, în zilele lui la Constantin Voievod: și s-a săvârșit 
în zilele lui la Ștefan Voievod. S-a început în anul 1610 
și s-a isprăvit în anul 1612. Astăzi, aici este amenajat 
muzeul mănăstirii, cu prețioase piese de mobilier – un 
tron domnesc care a aparținut lui Petru Rareș în frumoase 
motive geometrice și vegetale, stilizate geometric, grupate 
în lemne pe picioare și cu registre pline sau ajutate pe 
laturi și pe spătar. Se mai păstrează de asemenea un epitaf 
brodat din sec. XVIII, și câteva icoane. Alte odoare sunt 
răspândite pe la mănăstiri, prin biblioteci și muzee, cum 
ar fi de exemplu panaghiarul păstrat la Putna. Dar atâtea 
câte au mai rămas de odinioară a Moldoviței, strălucirea 
pe măsura rafinamentului arhitecturii și a bogăției 
veșmântului pictat. (Libuș Endre)
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Dumnezeu să o odihnească în pace!

 BIRTZ OLIMPIU, 
decedat la data de 08.10.2021-72 ani

 RUJICI RODICA, 
decedată la data de 08.10..2021-62 ani

 LOTHÁRY MARGARETA, 
decedată la data de 10.10.2021-88 ani

 DOGAN ANA, 
decedată la data de 16.10.2021-79 ani

 CIUREA GHEORGHINA-MARIA, 
decedată la data de 18.10.2021-96 ani

 DRAGHICI IRINA, 
decedată la data de 18.10.2021-85 ani

 GEORGESCU VICTOR-ȘTEFAN, 
decedat la data de 22.10.2021-58 ani

 STRAINOVICI IONEL, 
decedat la data de 23.10.2021-69 ani

 IZVORANU GHEORGHE, 
decedat la data de 31.10.2021-67 ani

 STANCIU IOAN, 
decedat la data de 12.11.2021-60 ani

 OPREA VASILE, 
decedat la data de 12.11.2021-70 ani

 POP IOAN, 
decedat la data de 12.11.2021-74 ani

 MESZAROS AURELIA, 
decedată la data de 15.11.2021-57 ani

 RUJAN MARIOARA-AURELIA, 
decedată la data de 18.11.2021-91 ani

 MITROFAN VASILE, 
decedat la data de 16.11.2021-69 ani

 SPĂTARIU FLORICA, 
decedată la data de 21.11.2021-83 ani

Primăria oraşului Deta transmite familiei 
îndoliate, sincere condoleanţe!

PRIMĂRIEI DETA

CĂSĂTORII
 BALBO IULIU-CEZAR  

și  GRAD ANDREEA-IONELA -20.11.2021
 

Le dorim Casă de piatră!

Mănăstirile Dulcei BucovineVI. MOLDOVIȚA

Consiliul Școlar al 
Elevilor în parteneriat cu 
Asociația ”More than a 
S.M.I.L.E” și cu susținerea 
Primăriei Orașului Deta 
demarează campania 
ShoeBox care vă încurajează 
să faceți un gest caritabil, cu 
ocazia sărbătorilor de iarnă. 
Tot ce trebuie  să faceți este 
să luați o cutie de pantofi, să 

o ambalați în hârtie de cadou 
și să introduceți în ea mici 
obiecte (dulciuri, produse 
de igienă, hăinuțe, rechizite, 
jucării, etc), în așa fel încât 
la final cutia să reprezinte 
un cadou de Crăciun, care 
va avea ca destinație copii 
dintr-un mediu defavorizat. 
Pe cutie trebuie menționat 
OBLIGATORIU genul și 

vârsta copilului pentru care 
este cadoul. Aceste cutii pot 
fi aduse până pe data de 17 
decembrie 2021, la unul 
dintre corpurile Liceului 
Tehnologic ”Sf Nicolae” 
Deta, sau la sediul Primăriei 
Orașului Deta, str. Victoriei, 
nr. 32 (Compartimentul 
Asistență Socială și Relații 
cu Publicul)

Cadouri pentru copii defavorizați


