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 Apare lunar, 
şi se distribuie 
gratuit pe raza 

comunei

La școală clasele au prins din 
nou viață, vocea elevilor răsu-
nând din nou în acest  nou an 
școlar. Cei mai mici dintre elevi, 
plini de emoție și cu buchete de 

flori în mână au intrat pentru 
prima dată în clasele care patru 
ani de acum încolo îi vor găz-
dui. Părinții și ei prezenți, i-au 
încurajat și i-au predat spre pre-

gătire profesorilor. De acum în-
colo acești profesori vor fi al 
doilea părinte pentru fiecare 
dintre elevi. A început noul an 
școlar! >>> pAg. 3

Școala a prins din nou viață!

Urez tuturor elevilor să aibă 
un an plin de succese și cu 
multe împliniri. Școala, ca 
și etapă importantă a vieții 
reprezintă locul în care ne 
formăm ca oameni. Aici 
acumulăm cunoștințele nece-
sare pentru a avea succes în 
viață. De aceea școala trebuie 
luată foarte în serios de către 
fiecare elev și eu sper că toți 
cei care învață la școlile din 
comună vor face acest lucru. 
Avem dascăli dedicați, bine 
pregătiți, care cu siguranță 
vor face tot posibilul pentru 
ca elevii să beneficieze de o 
pregătire școlară cât mai bună. 

Cu siguranță că cei mai mici 
dintre elevi au pășit cu emoție 
pragul școlii, iar auzul primu-
lui clopoțel a reprezentat ceva 
nou pentru ei. Sper ca aceste 
emoții să dispară cât mai re-
pede și cei mai mici dintre 
elevi să formeze un colectiv 
unit, să-și asculte dascălii și să 
învețe cât mai bine. Îmi doresc 
ca și pe viitor școala comunei 
noastre să-i pregătească cât 
mai bine pe acești minunați 
copii, astfel încât să acu-
muleze bagajul de cunoștințe 
necesar pentru viitor. 

Părinților le doresc să aibă 
copii cât mai silitori, elevilor 

să obțină note cât mai mari, 
iar dascălilor să se bucure nu-
mai de rezultate bune cu elevii 
pe care îi pregătesc.

Primar Totorean Mircea

Fie ca Sfantul Mare Mucenic Dimitrie să 
aducă în casa Dvs, sănătate și credinţă, îm-
pliniri și speranţă,  bucurii și numai bine.

Urăm tuturor celor care pe data de 26 oc-
tombrie își aniversesază ziua de nume un 
călduros La Mulţi Ani!

Primar, viceprimar și Consiliul Local

Sărbătoarea comunei - amintiri de neuitat
Ziua de sărbătoare a comunei noastre, organizată în acest 

an, a avut o însemnătate deosebită și din punct de vedere is-
toric, marcând împlinirea a 875 de ani de la prima atestare 
documentară a localității Șeitin. De aceea această ediție a 

sărbătorii comunei a fost una plină de încărcătură emoțională 
și a reprezentat la rândul ei nu doar o amplă manifestare cul-
tural artistică, ci și o cinstire față de cei care au pus bazele 
comunei noastre. >>> pAg. 6
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Datele ultimului recensământ realizat la nivel 
național, cu privire la comuna Șeitin arată astfel: 

Populație stabilă: 2936 locuitori!
Împărțirea populației pe principalele culte re-

ligioase: ortodocși 2338 loc., penticostali 317 loc., 
baptiști 15 loc., romano-catolici 39 loc., greco-ca-
tolici 124 loc., reformați 5 loc., restul aparținând al-
tor culte religioase.

Împărțirea populației în funcție de etnie: ro-

mâni 2529 loc., maghiari 22 loc., germani 7 loc., 
rromi 266 loc., ucrainieni 9 loc. slovaci 10 loc.

Datele prezentate aici sunt doar câteva statistici 
rezultate în urma recensământului, ele fiind reali-
zate în baza celor declarate de persoanele intervie-
vate.

Noi am spicuit doar câteva date pe care le-am 
considerat că ar fi interesante de știut pentru citi-
torii ziarului nostru.

INAINTEA INCEPERII SEZONULUI RECE SE 
IAU URMATOARELE MASURI DE PREVENIRE:

CONDIȚIILE ACORDĂRII AJUTORULUI DE ÎNCĂLZIRE:

Rezultatele finale ale recensământului!

Despre ajutoarele alimentare:

IN LOCUINTELE SI GOSPODARIILE 
POPULATIEI SE INTERZICE:

COLȚUL PSI ÎN ATENȚIA CETĂȚENILOR

1) controlul instalaţiilor și al sistemelor de încălzire existen-
te la operatorii economici, instituţiile publice, locuintele și 
gospodăriile populaţiei, cum sunt surse de caldura, conducte, 
corpuri și elemente de încălzire, sobe, coșuri și canale de fum, 
și înlăturarea defectiunilor constatate, asigurându-se funcţio-
narea la parametrii normati;

2) protejarea contra inghetului a componentelor instalaţii-
lor de stingere cu apa;

3) asigurarea uneltelor și accesoriilor pentru deszapezirea 
căilor de acces, de evacuare și de intervenţie.

Familiile și persoanele singure care au în proprieta-
te cel puţin unul dintre bunurile cuprinse în această 
listă nu beneficiază de ajutor pentru încălzirea locu-
inţei:

• Bunuri imobile:
-clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de 

domiciliu sau alte immobile aflate în proprietate, cu 
excepţia locuinţei de domiciliu.

• Bunuri mobile:
1.mijloace de transport*): autoturisme care depă-

șesc 1.600 cmc, autoutilitare, autocamioane de orice 
fel și remorci, șalupe, bărci cu motor, scutere de apă, 

iahturi, autobuze, microbuze;
2.utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată;
3.utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară 

de cereale;
4.utilaje de prelucrat lemnul: gater, drujbă sau alte 

utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, meca-
nic sau electric;

5.depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei.
• Depozite bancare: depozite bancare cu valoare de 

peste 3000 lei
• Terenuri:

• Categorii de animale/pasari
1.peste 3 bovine;
2.peste 5 porcine;
3.peste 20 de ovine/caprine;
4.peste 15 familii de albine.
Acte necesare la întocmirea do-

sarului pentru acordarea ajutoare-
lor pentru încălzirea locuinţei

• Cerere şi declaraţie 

• Copie act de identitate
• Copie certificat de naştere
• Adeverinţă de salariu
• Adeverinţă de la registrul agri-

col de la primărie
• Adeverinţă de la finanţe de la 

primărie
• Cupon de pensie din ultima luna
• Cupon alocaţie de stat pentru 

copii
• Cupon alocaţie pentru susţine-

rea familiei
• Alte acte doveditoare privind 

veniturile familiei
Atenţie!!!

Cererile se depun pană la data de 
20 a lunii pentru a beneficia de ajutor 
pentru luna în curs.

Și în acest an  se vor distribui alimente sub formă de 
ajutoare finanțate de către Uniunea Europeană. Este 
vorba de următoarele tipuri de alimente: zahăr, mie-
re, conserve carne, făină, mălai, ulei, zacuscă, paste 
făinoase. 

Cei care beneficiază de aceste ajutoare sunt persoa-
nele cu venit minim garantat, până în 400 lei, per-
soanele cu handicap grav și accentuat, precum și cele 
aflate în șomaj. Distribuția acestor ajutoare alimen-
tare către populație se va face prin Primăria Șeitin, în 
funcție de data la care sosesc ajutoarele.

Mare atenție: listele persoanelor care beneficiază 
de aceste ajutoare nu sunt întocmite de către Primă-
ria Șeitin. Aceste liste vin de la Consiliul Județean 
Arad în colaborare cu Oficiul Forțelor de Mun-
că și APIA. Facem această precizare pentru ca toți 
cetățenii să înțeleagă că stabilirea persoanelor care 
vor beneficia de aceste ajutoare nu este făcută de că-
tre reprezentanții primăriei. Singura responsabilitate 
a primăriei este stocarea și distribuirea alimentelor 
către cetățenii care se regăsesc pe listele mai sus 
menționate.

Terenuri Familii cu 1-3 persoane Familii cu peste 
3 persoane

1. Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă (teren intravilan), care depăşesc 
1.000 m2 în zona urbană şi 2.000 m2 în zona rurală
2. Terenuri în zona colinară şi de şes
- arabil şi fâneaţă 2,00 ha 3,00 ha
- forestier 2,00 ha 3,00 ha
- vii, livezi, grădini de legume şi 
flori 1,00 ha 1,50 ha

1) utilizarea aparatelor electrice, cablurilor electrice, prize-
lor, intrerupatoarelor, dispozitivelor de protecţie cu defecti-
uni sau cu improvizatii;

2) suprasolicitarea reţelei electrice prin folosirea simultană 
a mai multor receptori;

3) nesupravegherea aparatelor electrice sub tensiune, cum 
sunt: fier de călcat, resou, radiator și altele asemenea;

4) folosirea sigurantelor fuzibile supradimensionate prin în-
locuirea cu lita a fuzibilului calibrat;

5) folosirea chibriturilor, lumanarilor, lampilor de iluminat 
cu petrol, în spaţii cu pericol de incendiu, cum sunt: depozite 
de furaje, grajduri, magazii, poduri și altele asemenea;

6) folosirea chibriturilor, lumanarilor, lampilor de ilumi-
nat cu petrol atât în spaţii cu pericol de explozie, respectiv în 
încăperi în care sunt depozitate produse petroliere, cat și în 
lanuri de cereale, pajiști, în păduri și în apropierea acestora;

7) așezarea sau păstrarea buteliilor de gaze în apropierea 
oricăror surse de caldura ori sub acţiunea directa a razelor 
solare;

8) folosirea buteliilor de gaze lichefiate fără regulatori de 
presiune, cu garnituri deteriorate ori cu furtunuri de cauciuc 
fisurate sau largite la capete;

9) folosirea flacarii pentru verificarea etanseitatii buteliei, 
garniturilor, regulatorilor de presiune sau a furtunului/con-
ductei de gaz; verificarea se face numai cu emulsie de apa cu 
sapun;

10) încălzirea cu flacara a buteliilor ori folosirea acestora în 
poziţie culcata, rasturnata sau inclinata;

11) transvazarea gazului din butelie în orice alte recipiente 
sau folosirea de butelii improvizate;

12) pastrarea surselor de foc, cum sunt chibrituri, brichete, 
lumanari, lampi cu gaz și altele asemenea, în locuri în care au 
acces copiii;

13) nesupravegherea copiilor, precum și blocarea lor în casa 
cu lumanari aprinse, sobe, plite şi/sau aparate electrice aflate 
în funcţiune.

14) depozitarea de materiale combustibile sau inflamabile, 
cum sunt butelii, bidoane cu produse petroliere și altele ase-
menea, în podurile clădirilor;

15) folosirea afumatoarelor improvizate ori amplasarea 
acestora în magazii, poduri, remize, sub soproane sau lângă 
materiale combustibile; afumatorile se confectioneaza din zi-
dării de caramida și materiale incombustibile și se amplasea-
za independent de celelalte construcţii din gospodărie.

Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta Șeitin

Agenţia de Plăţi pentru 
Dezvoltare Rurală și Pes-
cuit (APDRP) este activă 
în mediul virtual. Astfel, 
pe lângă pagina oficială de 
internet  www.apdrp.ro, 
Agenţia adaugă la cartea sa 
de vizită pagina oficială de 
Facebook, la adresa www.
facebook.com/APDRP, şi 
pe cea de Twitter la twitter.
com/APDRP 

Cele două noi conturi au 
fost create din nevoia de a 
oferi beneficiarilor și poten-
ţialilor beneficiari ai viito-

rului PNDR cât mai multe 
instrumente de comunicare 
cu experții APDRP și de a 
răspunde mai ușor întrebă-
rilor formulate.

Astfel, prin comunicarea 
directă, realizată prin tele-
fon, în scris (poștă, e-mail 
ori fax), prin pagina de in-
ternet sau prin paginile so-
cializare, experții APDRP 
vor putea răspunde solici-
tărilor sau sugestiilor venite 
din partea dumneavoastră 
legate de accesarea fondu-
rilor europene nerambursa-

bile pentru modernizarea și 
dezvoltarea spațiului rural 
prin Programul Național de 
Dezvoltare Rurală.

APDRP extinde comunicarea  onlineMare atenție la câinii din comună!
O problemă de actualitate și pen-

tru comuna noastră o reprezintă 
situația câinilor de pe străzi. În acest 
sens, cetățenii trebuie să înțeleagă că 
nu își pot lăsa nesupravegheați câi-
nii pe stradă, fiind responsabilitatea 
lor ca aceștia să fie ținuți în curți! În 
caz de nerespectare a acestei reguli 
de bună conviețuire, pot fi drastic 
amendați, după cum, dacă cânii 
lăsați pe străzi vor mușca pe cineva, 
atunci proprietarii acestor câini sunt 
pasibili de pedepse penale, conform 
legislației actuale.
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Clasamentul Ligii a V-a, seria A
1 OLIMPIA BÎRZAVA  8  6  1  1  23-19 19
2 CS SOIMII LIPOVA  8  6  0  2  32-9 18
3	 AC	ŞAGU		 8		 5		 3		 0		 20-9	 18
4	 AS	VINGA		 8		 4		 3		 1		 31-8	 15
5	 OLIMPIA	BUJAC		 8		 5		 0		 3		 21-13	 15
6	 CETATE	SĂVÎRŞIN		 8		 4		 2		 2		 25-19	 14
7	 UNIREA	ŞEITIN		 8		 4		 1		 3		 20-18	 13
8	 ÎNFRĂŢIREA	IRATOŞU		 8		 4		 1		 3		 17-18	 13
9	 MUREŞUL	ZĂDĂRENI		 8		 3		 2		 3		 17-18	 11
10	 SPERANŢA	TURNU		 8		 3		 1		 4		 14-18	 10
11	 ATLETICO	ARAD		 8		 2		 2		 4		 19-24	 8
12	 VICTORIA	FELNAC		 8		 2		 1		 5		 11-16	 7
13	 VOINŢA	MUNAR		 8		 1		 3		 4		 12-23	 6
14	 FC	ZIMANDU	NOU		 8		 1		 2		 5		 10-19	 5
15	 AS	ALUNIŞ		 8		 1		 2		 5		 8-17	 5
16	 MÎNDRULOC		 8		 1		 0		 7		 15-47	 3

Până acum, echipa noas-
tră de suflet - UNIREA 
ȘEITIN  - a avut evoluții 
oscilante în acest tur de 
campionat, presărate atât 
cu înfrângeri, cât și cu 
victorii, ceea ce a dus la o 
zestre de 13 puncte. Dar, 
să vedem evoluția echipei 
în aceste prime opt etape: 
2-2 în deplasare la Ziandu 
Nou, 4-1 acasă cu Atletico 
Arad, 2-0 la Șagu, 6-1 pe te-
ren propriu cu Iratoșu, 5-2 
pe terenul celor din Mân-
druloc, 1-3 la Lipova, 2-1 
pe terenul nostru în com-
pania echipei din Turnu, 
5-1 în deplasarea de la Ză-

dăreni. Toate aceste rezul-
tate clasează echipa noastră 
la jumătatea clasamentului, 
un loc călduț, dar care poa-
te fi îmbunătățit. Depinde 
de jucători să se mobilizeze 
și să-și dorească mai mult 
și cu siguranță rezultate-
le pozitive vor continua. 
Urmează să primim vizita 
echipei AS Vinga, pe care 
dacă o vom învinge, o vom 
depăși în clasament. Toți 
suporterii doresc acest lu-
cru și așa sperăm să se în-
tâmple.

Am fost și noi prezenți 
la partida jucată acasă cu 
Speranța Turnu și ne-a 

plăcut atmosfera din jurul 
echipei, suporterii arătând 
că sunt alături de favoriți, 
pe care i-au încurajat pe tot 
parcursul meciului. Așa și 
trebuie să fie la fiecare meci 
jucat acasă: o atmosferă 
incendiară în care supor-
terii să devină realmente 
al doisprezecelea jucător, 
să încurajeze echipa și să 
pună presiune pe adversari 
în vederea obținerii victo-
riei. Unirea Șeitin reprezin-
tă comuna noastră și toți 
cetățenii trebuie să le fie 
alături.

Hai UNIREA ȘEITIN!

UNIREA ȘEITIN - în focul campionatului!

Aceasta este publica ția locală a comu-
nei Șeitin, ea distribuindu-se gratuit tuturor 
cetățenilor comunei. 

Prin această publicație locală încercăm pre-
zentarea principalelor evenimente desfășurate 
pe raza comunei. Publicația apare la sfârșitul fi-

ecărei luni și cuprinde evenimentele desfășurate 
în comună în luna precedentă, anunțurile 
instituțiilor publice, cât și cele ale cetățenilor, 
precum și știrile de interes general pentru locu-
itorii comunei. 

Cetățenii trebuie să știe că pot da anunțuri în 

această publicație, gratuit. Singurul lucru pe 
care trebuie să-l facă este să depună la Primă-
rie anunțul pe care vor să-l publice. Se publică 
gratuit toate anunțurile cetățenilor comunei, 
indiferent de natura acestora: vânzare-cumpă-
rare, condoleanțe, zile de naștere, etc.

Toți cetățenii care doresc, pot contribui la re-
alizarea acestei publicații. Astfel, oricine are o 
idee și dorește să scrie un articol pe o anumi-

tă temă, poate face acest lu-
cru ducând articolul la Primă-
rie, iar acesta va fi publicat. 
Dorim să avem cât mai mulți 
cetățeni care să contribuie cu 
articole în această publicație 
a comunei.

Vă mulțumim, 
Colectivul Redacțional

NOTA REDACȚIEI!
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De cât timp sunteți director și ce materie 
predați la clasă elevilor?

Sunt director al școlii din 01.09.2011, și speciali-
tatea mea este biologie-chimie

Cum vă prezentați la capitolul siguranță în 
unitatea de învățământ?

La momentul de față școala este dotată cu sis-
tem de alarmă, urmează instalarea unui sistem de 
supraveghere în interior, printr-un parteneriat cu 
ROMTELECOM și bineînțeles organizarea serviciu-
lui pe școală cu simț de responsabilitate. Avem pe 
rol și un parteneriat cu poliția locală. Totodată prin 
bunăvoința primăriei beneficiem și de un sistem de 
supraveghere video în exterior.

În acest an școlar se vor desfășura evaluări 
naționale la clasele a II-a, a IV-a și a VI-a. Ce 
părere aveți despre acest nou tip de evalua-
re?

Referitor la Evaluarea Națională la clasele II,IV,VI, 
părerea colegilor învățători și a celor de la gimnaziu 
este că, aceste evaluări oricum aveau loc la sfărșitul 
fiecărui an școlar, e drept, cu subiecte elaborate de 
fiecare dascăl, la disciplina lui, dar credem că su-
biectele naționale, nediferențiate în funcție de me-
diu rural-urban, ar fi un stres în plus pentru elevi și 
părinți, nu și pentru dascăli, obișnuiți cu asemenea 
activități de elaborare de subiecte și de evaluare.

Aveți cadre didactice noi în acest an?
 În acest an avem plăcuta ocazie să primim în fa-

milia dascălilor din Șeitin un debutant pe catedra 
rezervată de Limba și literatura română, un prof. 
definitiv pe 8 ore Educație fizică precum și un prof. 
calificat pe 3 ore Cultură civică. 

Ce părere aveți despre uniformele școlare? 
Ați încercat să le introduceți în școala dum-
neavoastră?

Uniformele școlare ar fi foarte bune dacă nu ar fi 
prea scumpe; elevii din cadrul școlii primiare poatră 
deja aceste uniforme.

Care este poziția dumneavoastră față de 
clasa pregătitoare?

Din punct de vedere al imprimării unui program 
strict, ordonat pentru elevii de la pregătitoare și 
adaptarea mai rapidă cu atmosfera de școlar, fiind 
alături de ceilalți școlari este un lucru benefic pen-
tru copii.

Avem bucuria că, prin forțe proprii, am asigurat, 
conform metodologiei, tot ce este necesar pentru 
buna funcționare a acestor clase de început de ciclu.

Ce ne puteți spune despre realizările dum-
neavoastră din perioada de director?

 Am reușit ca împreună cu  părinții, colegii mei, 
sprijiniți necondiționat de Primărie, să asigurăm un 
climat propice desfășurării procesului instructiv-
educativ și să ne preocupe siguranța elevilor.

- am fost alături de profesorul Dan Matica, coor-
donator al Concursului Național de Revistă școlară 
”Tinerețe și jurnalism” ediția a II a, cuprinsă în ca-
lendarul activităților ISJ Arad

- însoțitor al echipei de majorete a școlii, ală-
turi de profesor coordonator  învățământ primar 
Deliman Angela, cu care am participat la Festivalul 
Internațional de majorete din 29 iunie.

- partener și coordonatorul, la nivelul școlii, 
al Proiectului educațional ”Știu, mă informez, 
deci sunt cel mai bun” a unui grup de 20 de copii, 
desfășurând, pe parcursul a 6 luni activități speci-
fice proiectului implementat de ”Pro Educație Con-
sulting Publishing SRL.

Pe baza proiectului de activități de activități 
extrașcolare și concursuri școlare, școala noastră 
a fost -parteneră a unor Concursuri Naționale și 
Internaționale de Creație literară și artă plastică și 
fotografică,  la care elevii școlii, coordonați de pro-
fesoara de tehnologie, Topan Steliana și profesoa-
ra de română, Deliman Ioana, au obținut numeroa-
se premii și mențiuni și diplome de participare la 
Olimpiada de Limba și literatura română, în cadrul 
Concursului Interdisciplinar 

”Performer la școală și în viață”, la care organiza-
tori și evaluatori la nivelul școlii au fost cadre didac-

tice din învățământul primar: Deliman Angela, Flo-
rea Luiza și Bulz Alexandra, la Simpozionul Național 
” Cărți poștale”, Concurs Național” Piciul”-clasele 
pregătitoare, Concursuri interdisciplinare cu tema-
tică artă plastică și alte numeroase, locale și zonale.

De asemenea, școala a mai fost parteneră în  Pro-
iectul educațional internațional “Copilăria – un 
basm fără sfărșit” la care s-a participat la Secțiunile 
de creație literară și plastică.

Alte proiecte în care a fost implicată școala: Pro-
iectul POSDRU-EDSANO și Târgul de dinozauri, or-
ganizat de Școala Dicovery, coordonator al acestui 
proiect fiind profesorul Matica Dan.

Colegii de la primar au participat și Concursul 
”Cangurașul matematician”, iar ”Cangurul Lingvist 
de ” a fost organizat de profesoara de engleză Mane 
Adina.

Lunar, pe clase sau pe cicluri de învățământ, au 
fost marcate evenimentele importante: Ziua Inter-
naţională a Francofoniei, Ziua Mondială a Protecti-
ei Apelor, Ziua Poliţiei Române, Ziua pădurilor , Ziua 
Europei, Ziua Eroilor, Ziua copilului.

Au fost organizate excursii tematice, cu respec-
tarea metodologiei, privind instruirea elevilor și 
părinților și obținerea avizului ISJ.

Participarea elevilor noștri la toate concursu-
rile școlare, la parteneriatele locale, naționale, 
internaționale sau în excursii, s-a realizat conform 
procedurilor întocmite și vizate de conducerea școlii 
și pentru toate acțiunile le-a fost asigurată logis-
tica.

Pentru buna desfășurare a procesului instructiv-
educativ au fost procurate manualele școlare, prin 
depunerea în termen a comenzii, dar și materiale 
auxiliare-caiete de exerciții, culegeri, etc., precum 
și aducerea și distribuirea materialelor oferite de 
MEN pentru clasele pregătitoare, clase pentru care, 
dotările au fost realizate conform metodologiei, din 
fonduri proprii și prin parteneriat cu Echipa de vo-
luntari a Consiliului Județean Arad.

Organizarea Simulării la Limba și literatura româ-
nă și a examenului de evaluare a respectat meto-
dologia, am avut camere de supraveghere, nu s-a 
permis accesul în unitate nici unei persoane străine, 
excepție făcând reprezentanții Isj și ai MEN, cărora li 
s-a permis accesul după legitimare, pentru a efec-
tua verificarea condițiilor de desfășurare a probelor

Întocmirea orarului s-a realizat încă înainte de în-
ceperea anului școlar, în raport cu specificul unității 
școlare.

A fost organizat, cu responsabilitate, Concursul de 
ocupare a unui post de învățător, la nivelul unității 
școlare, cu respectarea metodologiei de către co-
misia de Concurs numită prin decizie, fiind elabo-
rate la nivelul școlii subiectele de concurs și reali-
zându-se și evaluarea de către cadre didactice din 
învățământul primar.

În toată perioada de mobilitate a cadrelor didacti-
ce, Comisia de mobilitate din școală și-a desfășurat 
activitatea conform metodologiei și a întocmit co-
rect documentația, rapoartele către CA, pe baza că-
rora, s-a transmis raportul final către ISJ Arad.

Toate documentele solicitate de ISJ, rapoarte-
le întocmite cu ocazia inspecțiilor tematice au fost 
transmise la timp, iar arhivarea și păstrarea docu-
mentelor se realizează corespunzător, arhiva fiind 
organizată conform legislației în vigoare.

Numirea responsabililor de catedră s-a făcut prin 
luarea deciziilor în ședințele Consiliului profeso-
ral, avizate de CA al școlii, iar fișele postului, cu 
obligațiile și sarcinile tuturor responsabililor, au 
fost înmânate tuturor membrilor colectivului școlii, 
didactic și didactic-auxiliar.

Recrutarea  și selecția resurselor umane s-a rea-
lizat prin consultarea membrilor CA și ai Consiliu-
lui local și al Primăriei, cu care avem o colaborare 
deosebită, având sprijin și înțelegere în acordarea 
sumelor necesare externalizării a două posturi va-
cante de îngrijitori, sau pentru acordarea burselor 
sociale,  decontarea navetei cadrelor didactice și 
răsplătirea premianților cu o tabără de 5 zile la Mo-

neasa, în cursul lunii august.
În ceea ce privește asigurarea asistenței sanita-

re și a protecției muncii, instructajele se desfășoară 
periodic și triajul elevilor se realizează prin parte-
neriat cu cabinetele medicale din comună, având și 
Avizul de conformitate de la ITM.

Au avut loc instructaje periodice privind PSI și 
completate fișele tuturor cadrelor didactice și au 
avut loc exerciții de evacuare în caz de incendiu cu 
participarea Inspectoratului de Pompieri Arad și 
reprezentanți ai Primăriei locale.

Avem încheiat Contract cu Cabinet de medicina 
muncii, care realizează atât controlul periodic al 
angajaților școlii, dar și evaluarea psihologică anu-
ală a personalului angajat, inclusiv al celor doi cu 
externalizare.

Contractele de muncă, actele adiționale au fost 
întocmite la timp, iar operarea în Revisal și trans-
miterea câtre ITM s-a realizat ori de câte ori a apă-
rut o modificare.

Proiectul planului de școlarizare pe anul școlar 
2013-2014 a fost întocmit corespunzător situației 
de perspectivă, dar și cu scopul încadrării în limita 
normelor aprobate, fără depășirea acestora față de 
anul în curs, respectându-se planurile cadru.

Toate cadrele didactice au fost încurajate să par-
ticipe la Cursuri de formare oferite de diverși furni-
zori, marea majoritate au participat la ECDL și alte 
două module din ” Pașaport pentru catedră”, dar și 
de a se înscrie la obținerea gradelor didactice-fie 
definitivat, fie gradele didactice II sau I, astfel că, 
în acest an școlar, un număr de patru colegi au avut 
una sau două inspecții specifice și mai mult, au fi-
nalizat cursuri de licență sau masterale și însumea-
ză cele 90 de credite necesare la 5 ani.

Luarea tuturor deciziilor s-a făcut prin consulta-
rea colectivului de cadre didactice și a membrilor 
CA, cu asumarea responsabilității.

Toți responsabilii de comisii și-au organizat efi-
cient activitatea astfel încât au avut loc întâlniri 
lunare, cu lecții deschise, sesiuni de comunicări 
și schimburi de idei, fiind și propunători și orga-
nizatori ai unei activități metodice Transfrontali-
re, cu implicarea cadrelor de la clasele pregătitoa-
re și s-a participat la toate activitățile metodice pe 
specialități.

Diriginții au organizat întâlniri periodice cu 
părinții, au vizitat elevii cu risc de abandon sau cu 
situații slabe la învățătură, luând măsurile care s-au 
impus, de la caz la caz.

Au fost efectuate ore de pregătire suplimentară la 
disciplinele de examen, e adevărat cu o frecvență 
slabă din partea elevilor, ceea ce s-a observat în 
urma evaluărilor.

Documentele necesare înscrieii la liceu au fost în-
mânate în timp util, la fel și transmiterea opțiunilor 
absolvenților, iar situația școlară la sfârșit de se-
mestru II a fost introdusă în BDNE înainte de data 
stabilită de ISJ.

În ce privește execuția bugetară, repartizarea bu-
getului s-a realizat de către contabila șefă a unității 
noastre școlare, în colaborare cu serviciul contabili-

tate al Primăriei, din partea căreia am avut un real 
sprijin în externalizarea celor două posturi vacan-
te de îngrijitor și în decontarea navetei personalu-
lui didactic navetist, lucrări de investiție.

Contabila școlii a participat la cursuri de forma-
re furnizate de ISJ Arad, iar coducerea documente-
lor specifice este realizată conform legislației în vi-
goare, constatare făcută și de Curtea de Conturi la 
controlul efectuat în acest an școlar, control care a 
sesizat o singură deficiență-plata accizelor la gaz, 
situație care a fost remediată prin recuperarea su-
mei de la furnizor.

Igienizarea localurilor școlii, construirea rampelor 
solicitate de Inspecția socială și modificările cerute 
de către Sanepid, la controlul de rutină, s-a realizat 
din fonduri proprii, asfel încât,  respectarea norme-
lor ne-au permis reactualizarea Autorizațiilor sani-
tare de funcționare în data de 18 iunie 2013.

Siguranța elevilor în școală s-a realizat conform 
procedurii comunicate ISJ-ului, având și protocol  
încheiat cu Postul local de Poliție, potrivit căruia, la 
ciclul gimnazial în special, paza a fost asigurată de 
agentul de poliție Mihai Majoc.

Am transferat toate contractele cu furnizorii de 
servicii de energie electrică, gaz și telefonie, de 
pe primărie pe școală și am demarat activitățile 
de pregătire a noului an școlar prin încheierea con-
tractului de furnizare a mobilierului școlar pen-
tru clasele pregătitoare, diferența necesară la cele 
existente, cu CDPRESS București, prin contractul 
numărul 1138 A/03.07.2013 și încheierea 

unei proceduri de execuție extrabugetară pen-
tru asigurarea fondurilor necesare igienizării și 
reparațiilor curente și asigurarea cataloagelor și a 
consumabilelor.

Nu am avut nici un fel de situații conflictuale cu 
partenerii locali sau furnizorii de servicii, am avut o 
comunicare fructuoasă.

Ce neîmpliniri aveți legate de perioada 
aceasta de șapte ani de când sunteți director 
al școlii?

Independente de dorința mea și posibilitățile le-
gale date de funcție: 

 - nefinalizarea construcției școlii noi
- nedeblocarea a 1,5 posturi norme nedidactic, 

pe care se funcționează prin externalizare, tot prin 
bunăvoința primăriei.

- lipsa dotărilor pentru laboaratoare de chimie-fi-
zică-bilogie

- îmbunătățirea și dotarea laboratorului de infor-
matică, modernizarea și adaptarea la nevoile actuale  

Aveți un mesaj pentru cetățeni?
Ca de fiecare dată când am ocazia, adresez 

părinților mulțumiri pentru implicarea lor în viața 
școlii, rugămintea pentru cei care uită că doar 
prin legătura strânsă: familie-comunitate, putem 
să formăm caractere, să contacteze  și să sprijine 
școala în acțiunile sale, iar elevilor mei, cum o fac 
prin rețelele de socializare sau blogul școlii, felici-
tări pentru implicarea în diverse acțiuni, dar și în-
demnul de a învăța mai mult și a-și corecta ” sti-
lul” de viață, să devină mai buni, pentru viitorul lor.

Despre școala din Șeitin
De vorbă cu doamna director Caceu Emilia

Duminică 13 octombrie - ora 17:00
Taina Sfântului Maslu

la Biserica Ortodoxă Șeitin
Sunt invitați toți credincioșii!
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Cei mai mici elevi ai comunei Clasele pregătitoare
Într-o zi însorită de toamnă, ”boboce-

ii” din clasa pregătitoare ” A”, mai mici 
cu un an ca de obicei, au trecut cu mari 
emoțiipragul școlii.

Emoțiile mele au fost de zeci de ori mai 
mari decât ale lor…..Dar au trecut în mo-
mentul când aceste ”mogâldețe” au intrat 
în sala numită ”clasa iepurașilor” și au ex-
clamat: ” Waw”…..

Mi-au pus multe  întrebări. Una dintre 
ele suna așa: ” Mă vei ajuta dacă o să-mi 
fie greu ?”

E normal că-i voi ajuta, pentru că eu 
consider că sunt pentru ” copiii mei de la 
școală”, mai mult decât dascâl, sunt ” pă-
rintele” lor.

Această generație este ultima din cariera 
mea. Ei vor rămâne pentru mine, tot  re-
stul vieții mele ”BOBOCEII MEI”.

Îmi doresc ca în timp, când mă voi în-
tâlni cu ei pe stradă, să descopăr că și-au 
îndeplinit toate visele, că au devenit oa-
meni, în adevăratul sens al cuvântului și 
mai sper că-și vor aminti cu drag de mine.

Prof. Înv. Crâsnic Mirela

Clasa pregătitoare A de la Școala Gimnazială „Ștefan Bozian” Șeitin: Bujigan Alin, Curt Patric, Curt Robert, Drîmbău Andrei, 
Fușteac Flavia, Gușet Larisa, Iordache Denisa, Lavric Andreia, Morgoș Tabita, Neculăeș Florin, Nica Daiana, Nica Daria, Niculai Florin, Opriș 
Ioan, Totorean Raul, Turle Andrei, Iancu Cristina

Clasa pregătitoare B de la Școala Gimnazială „Ștefan Bozian” Șeitin, Prof. inv. Primar Popa Teodor: Hlis-
tei Alexandru, Bica Răzvan, Colompar Adrian, Timiș Bogdan, Cpăraru Denis, Chiș Adrian, Aron Ioan, Harabagiu Alesia, 
Tamațco Laurențiu, Bocroșe Doba, Brie Paul, Matei David, Fostea Laura, Simion Florin, Lingurar Gabriel, Bușa Anamaria

Atragem atenţia 
pe această cale tu-
turor părinţilor care 
au copii minori în 
întreţinere (cu vârsta 
mai mică de 18 ani) 
și care sunt plecaţi 
sau intenţionează 
să plece la muncă în 

străinătate – cu sau 
fără forme legale și 
indiferent de dura-
ta perioadei în care 
lipsesc din ţară – că, 
în conformitate cu 
prevederile Ordinului 
nr. 219/2006 privind 
activităţile de iden-
tificare, intervenţie 
și monitorizare a co-
piilor care sunt lipsiţi 
de îngrijirea părin-
ţilor pe perioada în 
care aceștia se află la 
muncă în străinătate, 
au obligaţia de a se 
prezenta la Serviciul 

Public de Asistenţă 
Socială din cadrul 
Primăriei Șeitin, pen-
tru a notifica (anun-
ţa) în grija cui își lasă 
copiii în absenţa lor.

Vor aduce în acest 
scop: copii xerox ale 
documentelor de 
identitate ale tuturor 
celor implicaţi – in-
clusiv ale minorilor în 
cauză.

În caz contrar vor 
risca să intre sub in-
cidenţa sancţiunior 
legale prevăzute în 
astfel de cazuri.

Părinții care muncesc în străinătate 
trebuie să notifice la Primărie în grija 

cui își lasă copiii minori

!
Începând cu acest an datorează impozit 
persoanele fizice care realizează peste 
anumite limite venituri din:
- cultivarea produselor agricole vegetale*,
- exploatarea pepinierelor viticole, po-
micole şi altele asemenea,
- creşterea şi exploatarea animalelor, 
inclusiv din valorificarea produselor de 
origine animală, în stare naturală.
Impozitarea veniturilor se face pe bază 
de norme de venit:
(Venitul dintr-o activitate agricolă  se 
stabileşte pe bază de norme de venit, 
calculate pe unitatea de suprafaţă (ha)/
cap de animal/familie de albine)
OBS. Veniturile din activităţi agricole 
pentru care nu sunt stabilite norme de 
venit se impozitează în sistem real prin 
scăderea din veniturile obţinute a chel-
tuielilor efectuate şi se declară în formu-
larul 200 - “Declaraţie privind veniturile 
realizate”.
*Produse agricole vegetale - cereale 
pentru boabe (grâu, secară, orz, ovăz, 
orez,porumb etc.), leguminoase boabe 
uscate (mazăre boabe, năut boabe, faso-
le boabe etc.), rădăcinoase (cartofi, sfe-
clă de zahăr, sfeclă furajeră etc.), plante 

oleaginoase (rapiţă, floarea-soarelui, 
soia boabe, in pentru ulei - semine, etc.), 
furaje verzi din teren arabil (porumb 
verde furajer, trifoi, lucernă etc.), le-
gume cultivate în câmp (varză, spanac, 
salată verde, pepeni, vinete, castraveţi, 
ardei, dovlecei, morcovi etc).
Declaraţia 221:
- se completează de către persoana fizi-
că sau împuternicitul acesteia, înscriind 
cu majuscule, citeţ şi corect, toate datele 
din formular, şi se depune la  organul 
fiscal de domiciliu sau prin  poştă cu 
confirmare de primire.

- Mai multe informaţii se pot obţine 
accesând paginile de web  www.anaf.ro 

si www.finantearad.ro

CU PRIVIRE LA IMPOZITUL AGRICOL  Produse vegetale Suprafaţa destinată producţiei vegetale/cap de ani-
mal/familie de albine peste care se datorează impozit

Norma de venit - lei - față de 
care se calculează impozitul

Cereale peste 2 ha 449

Plante oleaginoase peste 2 ha 458

Cartof peste 2 ha 3.488

Sfeclă de zahăr peste 2 ha 697

Tutun peste 1 ha 1.060

Hamei pe rod peste 2 ha 1.483

Legume în câmp peste 0,5 ha 4.001

Legume în spaţii protejate peste 0,2 ha 8.033

Leguminoase pentru boabe peste 1,5 ha 801

Pomi pe rod peste 1,5 ha 4.709

Vie pe rod peste 0,5 ha 1.385

Flori și plante ornamentale peste 0,3 ha 11.773

Animale

Vaci și bivoliţe peste 2 capete 453

Ovine și caprine
10 - 50 de capete 23

peste 50 de capete 65

Porci pentru îngrășat
6 - 10 capete 56

peste 10 capete 177

Albine
50 - 100 de familii 70

peste 100 de familii 98

Păsări de curte
100 - 500 de capete 3

peste 500 de capete 2

În tabelul alăturat sunt prezentate suprafețele 
limită peste care se datorează impoitul agricol, pre-
cum și cota de impozitare pe suprafață. 

Am dorit să aducem la cunoștință despre aceste 
lucruri deoarece mare parte a populației a fost 
dezinformată, spunându-li-se că se datorează 
impozit și pe suprafețe mai mici, ceea ce nu este 
adevărat. Doar cei care cultivă suprafețe mai mari 
decât cele prezentate în tabelul alăturat vor trebui 
să plătească impozit.
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Sărbătoarea comunei Amintiri de neuitat
Astfel, sărbătoarea comunei 

a fost concepută ca un eveni-
ment cultural complet, care a 
cuprins mai multe etape dis-
tincte. A început cu primirea 
oficialităților la sediul primă-
riei, a continuat apoi cu de-
plasarea la Biserica Ortodo-
xă, unde s-a oficiat o slujbă 
religioasă, am văzut o paradă 
a portului popular, inaugura-
rea asfaltării drumului Șeitin 
Semlac a constituit la rândul 
său un alt moment oficial, 
după care, bineînțeles a avut 
loc spectacolul artistic.

Așadar, a fost o zi în care 
întreaga comună a sărbătorit, 
o zi specială pentru întreaga 
comunitate locală din Șeitin. 
Să ne aducem însă aminte de 
spectacolul artistic organi-
zat cu această ocazie, când 
pe scena special amenajată 
au evoluat o serie de artiști 
anume invitați pentru acest 
eveniment important al co-
munei. Am avut ansambluri 

populare și soliști vocali, iar 
elevii școlii au adus în prim-
plan dansul majoretelor și 
tradiționalele noastre jocuri 
populare. Toată lumea s-a 
simțit bine în această atmo-
sferă de spectacol, dans și 
cântec popular, o atmosferă 
specială, de sărbătoare. Am 
putea noi stat acum și a scrie 
multe rânduri în încercarea 
de a descrie cum a sărbăto-
rit Șeitinul! Credem însă că 
am greși dacă am face acest 
lucru, fiindcă probabil ați 
fost prezenți la sărbătoare. 
Noi dorim doar să punem 
în paginile ziarului câteva 
impresii despre sărbătoarea 
comunei, aceste rânduri și 
imagini aduse de noi în fața 
cititorilor reprezentând pro-
babil pentru mulți dintre 
dumneavoastră amintiri fru-
moase de la acest eveniment 
al comunei. Vă lăsăm acum 
în compania câtorva imagini 
surprinse cu această ocazie, 
căci de multe ori o imagine 
face cât o mie de cuvinte.

>>> pag. 1
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875 de ani de existență – perioadă infi-
mă pentru un munte, de neînțeles pentru 
o furnică și copleșitoare pentru localita-
tea arădeană Șeitin. 875 de ani în care 
tăvălugul Istoriei i-a atins pe acești locu-
itori mai mult sau mai puțin: turci, tătari, 
imperii, războaie, regimuri politice, toate 
i-au călit să reziste, să își prețuiască fi-
rul vieții obișnuite, dar și să își reafirme 
EXISTENȚA

Poate nu întâmplător, festivitățile 
care au marcat atestarea documentară a 
Șeitinului (7-8 septembrie) au fost fixate 
în acest an în ajun de sărbătoare creștină, 
nașterea Maicii Domnului, ocrotitoarea 
țării și dătătoarea de credință. Poate nu 
întâmplător le-a fost dat elevilor din clasa 
I A îndrumați de doamna prof.Angela De-
liman să fie implicați vreme de aproape 
patru ore în aceste manifestări... La pri-
mirea invitaților care și-au plecat inimile 
spre a asculta slujba de rugăciune pentru 
sat. La inaugurarea drumului judetean  
pe porțiunea Șeitin-Nădlac. La evoluția 
pe scenă în fața tinerilor, a părinților, a 
vârstnicilor. Cu siguranță, își vor aminti 
că au ținut cu mânuțele lor panglica tri-
coloră care s-a tăiat ca semn că șoseaua a 
fost reasfaltată la standarde europene. Cu 
siguranță că s-au simțit mândri când au 
defilat până în centrul Șeitinului împre-
ună cu fanfara din Nădlac. Cu siguranță 
că în evoluția lor ca majorete, „Fluturașii 

galbeni”,  au dat totul , mascând sub scli-
pirile grațioase de auriu un efort de un an 
de zile. Antrenamentele lor, sub îndruma-
rea d -nei instructor  prof. Paula Ilieș, le-
au și permis celor zece  fete și noua băieți 
să participe în iunie a.c. la Festivalul 
Internațional de majorete ,, DANCING 
EUROPE’’.

Dar nimic nu a egalat frumusețea dan-
surilor populare, pe ritm de „Soroc 
bănățean”, în care cele noua  perechi 
înveșmântate în alb și negru parcă ne-au 

reamintit tuturor dualitatea Universului: 
trecut și viitor, uitare și memorie, matu-
ritate și inocență, moarte și viață... Sus, 
pe scenă – speranțele comunității, jert-
find timp, energie, suflet. Jos, în public, 
șeitineni și fii ai satului reveniți la ceas 

de sărbătoare pe drumuri strămoșești. Cu 
lacrimi în ochi, publicul i-a aplaudat căl-
duros și astfel, părinții minunați, săritori, 
generoși și-au simțit apreciat și răsplătit 
sprijinul dat propriilor copii. Răsplătiți 
au fost „ucenicii” doamnei prof.Angela 
Deliman și când  oficialitățile din sat i-au 
surprins în prima zi de școală cu bunătăți 
râvnite de orice copil: dulciuri și suc.

Probabil i-ați văzut de multe ori, grăbin-
du-se pe stradă, mititei, veseli și hotărâți. 

Par ca toți copiii. Dar pentru memoria 
sărbătorească a Șeitinului, ei trebuie 
înșiruiți cu litere de aur: BABA LARI-
SA MARIA, BARTOŞ ALEXANDRU, 
BODIN  GABRIEL, BOŞCA DARIUS, 
CHIŞ LORENA, CILIAN CRISTIAN, 
CORNEA GEORGIANA, CORNEA 
IOANA, CORNEA IOANA, COSTEA 
ALEXANDRA, FLOREA DENIS, 
MORGOȘ  MARIAN, PANTEA  IO-
NEL, PETRINCA ROBERT, ROTARU 
ALECSIA, SIMION  AURA, TOMO-
IAGĂ NAOMI, TURLE ALEXANDRA, 
TURLE EMANUELA, ŢIGĂNESCU 
RAUL. Iar data de 8 septembrie 2013 să 
ne rămână tuturor ca o zi a infinitului! 

Prof. Angela Deliman

 La răscruce de timp, de generații, 
de datini și de inimi

Sărbătoarea comunei Amintiri de neuitat
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În atenția fermierilor:

Asfaltarea drumului Șeitin-Semlac, obiectiv realizat!

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru 
Agircultură (APIA) informează poten-
ţialii beneficiari că, până la data de 28 
octombrie 2013, primeşte cererile de soli-
citare a plăţilor naţionale directe comple-
mentare în sectorul zootehnic la specia 
bovine, astfel:

a) schemă decuplată de producţie în 
sectorul lapte;

b) schemă decuplată de producţie în 
sectorul carne.

Pot beneficia de aceste scheme de plată, 
o singură dată pe an, producătorii agricoli, 
persoane fizice sau juridice, care deţin, 
cresc şi exploatează animale de produc-
ţie, identificate şi înregistrate în sistemul 
naţional (art.9 alin.(3) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.125/2006).

Solicitanţii trebuie să depună o cerere 
de solicitare a primei aferentă fiecărei ex-
ploataţii cu cod ANSVSA la centrul local/
județean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie 
pentru Agricultură, unde este înregistrată 
exploatația, însoţită de următoarele do-
cumente:

a) copie de pe buletinul de identitate/
cartea de identitate/codul unic de înregis-
trare/ certificatul de înregistrare;

b) copie de pe paşaportul fiecărui ani-
mal pentru care se solicită primă/copie 
de pe documentele care atestă ieşirile din 
efectiv, după caz, pentru schema decupla-
tă de producţie în sectorul carne;

c copie de pe dovada de înregistrare a 
beneficiarilor în sistemul de administrare 
a cotelor de lapte precum şi a cantităţilor 
de lapte livrate şi/sau vândute direct în 
anul de cotă 2012 -2013, în cazul solicită-
rii primei în cadrul schemei decuplate de 
producţie în sectorul lapte.

Depunerea cererilor se poate face indi-
vidual sau prin reprezentant legal în baza 
documentelor notariale.

Prima pentru schema decuplată de pro-
ducţie în sectorul lapte se acordă produ-
cătorilor agricoli care îndeplinesc cumu-
lativ următoarele condiţii:

a) exploataţia de bovine să fie înregistra-
tă în Registrul național al exploataţiilor la 
data solicitării primei;

b) solicitantul să fie înregistrat în siste-

mul de administrare a cotei de lapte în 
anul de cotă 2012 - 2013;

c) solicitantul să fi livrat şi/sau vândut 
direct o cantitate de minim 3 tone lapte în 
anul de cotă 2012 - 2013.

Prima pentru această schemă se acordă 
pe tona de lapte produs şi înregistrat la 
livrari şi/sau vânzări directe în Sistemul 
de administrare a cotelor de lapte în anul 
de cotă 2012 - 2013. Prima pentru sche-
ma decuplată de producţie în sectorul 
carne se acordă produăctorilor agricoli 
care îndeplinesc cumulativ următoarele 
condiţii:

 a) deţin un efectiv minim de 3 capete 
bovine cu vârsta de minim 16 luni, la data 
de referinţă de 31 ianuarie 2013;

b) exploataţia de bovine este înregistra-
tă în Registrul naţional al exploataţiilor 
la data de referinţă 31.01.2013 şi la data 
solicitării primei.

Prima pentru această schemă se acordă 
pentru un efectiv de minim 3 capete bo-
vine cu vârsta de minim 16 luni, la care se 
poate adăuga şi tineret bovin mascul şi/
sau femel cu vârsta de minimum 7 luni, 
existent în exploataţie la data de referinţă.

Producătorii agricoli care solicită sche-
mele de finanțare menţionate, vor depune 
la centrul

local/judeţean al Agenţiei de Plăţi şi 
Intervenţie pentru Agricultură, unde au 
înregistrată exploataţia, odată cu cererea 
de solicitare a primelor sau în termen de 
30 de zile calendaristice de la data limită 
de depunere a cererilor, următoarele do-
cumente:

a) adeverinţă emisă, prin proceduri 
SNIIA, de către medicul veterinar cu 
drept de liberă practică împuternicit, care 
atestă că bovinele existente în exploţiae-
tala data depunerii cererii sunt cuprinse 
în Programul acţiunilor de supraveghe-
re, prevenire, control şi eradicare a bo-
lilor la animale, a celor transmisibile de 
la animale la om, protecţia animalelor şi 
protecţia mediului, de identificare şi în-
registrare a bovinelor, suinelor, ovinelor 
şi caprinelor, iar acţiunile prevăzute sunt 
efectuate la zi;

b) adeverinţă prin care se recunoaşte 

statutul de crescător de bovine al solici-
tantului, eliberată de către o organizţaie a 
crescătorilor de bovin e, legal constituită, 
cu reprezentativitate naţională sau de că-
tre o asociaţie a crescătorilor de bovine, 
legal constituită, afiliată la o organizaţie 
a crescătorilor de bovine cu reprezentati-
vitate naţională. Adeverinţa se eliberează 
gratuit, indiferent dacă solicitantul este 
membru sau nu al organizaţiei/asociaţiei 
respective.

Cuantumul primelor pentru anul 2013 
se stabileşte de către MADR, după data 
de 1 martie 2014, în baza situaţiei centra-
lizatoare întocmite de Agenţia de Plăţi şi 
Intervenţie pentru Agricultură, cu efec-
tivele de bovine şi cantităţile de lapte li-
vrate şi/sau vândute direct în anul de cotă 
2012-2013 eligibile.

Notă: Orice cerere de solicitare a pri-
melor pentru schemele de plată directe 
complementare poate fi retrasă în scris de 
către solicitant în orice moment, cu ex-
cepţia cazurilor în care Agenţia a notifi-
cat deja solicitantul asupra unor nereguli 
identificate în urma verificărilor adminis-
trative efectuate.

Informaţii suplimentare:
Organizaţiile/asociaţiile crescătorilor de 

bovine, legal constituite, care eliberează 
adeverinţa prin care se recunoaşte statu-
tul de crescător de bovine al solicitantu-
lui, trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii:

- sunt funcţionale, conform bilanţului 
contabil anual depus pentru anul anterior 
solicitării primei;

- sunt organizaţii ale crescătorilor de 
bovine cu reprezentativitate naţională sau 
sunt afiliate la o organizaţie a crescători-
lor de bovine organizată la nivel naţional.

Organizaţiile abilitate să emită aceste 
adeverinţe crescătorilor de bovine, legal 
constituite, cu reprezentativitate naţiona-
lă, depun la centrul judeţean al Agenţiei 
de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, 
pe raza căruia au înregistrat sediul social, 
în termen de 3 zile lucrătoare de la publi-
carea OMADR nr. 920 / 2013 în copie şi 
în original, în vederea verificării confor-
mităţii, următoarele documente:

- lista membrilor, din care să reiasă că 
reprezintă 50% +1 din judeţele ţării sau 
acreditarea pentru înfiinţarea şi menţine-
rea Registrului genealogic al unei rase de 
bovine;

- certificatul de înregistrare fiscală;
-bilanţul contabil anual pentru anul an-

terior solicitării primei, depus şi înregis-
trat la administraţia financiară.

Asociaţiile afiliate la o organizaţie cu 
reprezentativitate naţională, abilitată să 
emită adeverinţe crescătorilor de bovine, 
depun la centrul judeţean al APIA, pe 
raza căruia au înregistrat sediul social, în 
termen de 3 zile lucrătoare de la publica-
rea OMADR nr.920 / 2013 în copie şi în 
original, în vederea verificării conformi-
tăţii, următoarele documente:

- adeverinţă eliberată de organizaţia 
crescătorilor de bovine cu reprezentativi-
tate naţională din care să reiasă afilierea 
asociaţiei;

- certificatul de înregistrare fiscală;
-bilanţul contabil anual pentru anul an-

terior solicitării primei, depus şi înregis-
trat la administraţia financiară.

După expirarea termenului de 3 zile lu-
crătoare de la publicarea prezentului or-
din (prevăzut în OMADR nr. 920 /2013 
Art.8, alin. (2) şi (3)), Agenţia de Plăţi 
şi Intervenţie pentru Agricultură afişea-
ză pe site-ul propriu lista cu organiziale 
crescătorilor de bovine cu reprezentativi-
tate naţională şi asociaţiile crescătorilor 
de bovine legal constituite afiliate la o 
organizație a crescătorilor de bovine cu 
reprezentativitate naţională, care îndepli-
nesc condiţiile mai sus menţionate.

APIA verifică administrativ, conform 
procedurii elaborate, în Baza Naţională 
de date a ANSVSA, îndeplinirea condiţi-
ilor de eligibilitate prevăzute în OMADR 
nr.920/2013, Art.3 alin. (1) lit.a) şi Art. 4.

Asfaltarea drumului care leagă comuna noastră de Semlac a reprezentat unul din 
principalele obiective ale primarului Totoran Mircea. Obiectiv realizat! Cu sprijinul 
Consiliului Județean Arad, acest drum a fost asfaltat, inaugurarea lucrării realizându-se 
cu ocazia sărbătorii comunei, când primarul nostru i-a avut alături pe primarii din Nă-
dlac şi Semlac, deputatul Dalca Petru, senatorul Constantin Traian Igaş şi bineînțeles 
domnul Nicolae Ioțcu - preşedintele Consiliului Județean Arad. Această inaugurare a 
consfințit împlinirea dorinței cetățenilor de a vedea asfaltat acest drum, evenimentul 
de recepție oficială desfăşurându-se într-un cadru solemn, prin tăierea panglicii tri-
colore, ca semn de finalizare a unui obiectiv important. Primarul Totoran Mircea ne-a 
declarat: „Mă bucur că s-a reușit asfaltarea acestui drum, care reprezintă o legătură 
importantă pentru comuna noastră. Este o realizare pozitivă privind infrastructura 
comunei și sper ca și pe viitor, prin colaborarea cu Consiliul Județean Arad să reușim 
executarea și a altor lucrări importante pentru comuna Șeitin.”


