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Cei mai mici dintre 
învățăcei au avut parte de 
o festivitate de sfârșit de 
an școlar deosebită, pro-
gramul pregătit transfor-
mându-se într-un verita-
bil spectacol. Grădinarii 
și-au surprins părinții și 
bunicii prin activități cul-
tural-artistice deosebite! 
După săptămâni întregi 
de pregătiri și repetiții iată 
că serbarea de încheiere 
de an școlar s-a dovedit 
impecabilă. Grupa mare 
și-a luat la revedere de la 
colegii și prietenii lor pen-
tru că din toamnă vor �  
bobocii clasei pregătitoare!

Ziua Eroilor Neamului Românesc 
se sărbătorește odată cu praznicul 
Înălțării Domnului, la 40 de zile 
de la Învierea Lui. Este momentul 
când se face pomenirea tuturor ero-
ilor români cazuți de-a lungul vea-
curilor pe toate câmpurile de luptă 
pentru credință, libertate, dreptate 
și pentru apărarea țării și întregi-
rea neamului. Cu aceasta ocazie, 
la Monumentul Eroilor din Șeitin, 
amplasat în vecinătatea Bisericii 

Ortodoxe, au avut loc depuneri de 
coroane precum și un program spe-
cial dedicat celor căzuți la datorie. 
La eveniment a fost prezent vicepri-
marul Flavius Misarăș, preotul pa-
roh Radu Bocșa,  dar și credincioși 
veniți direct de la slujba de Înălțare, 
care au dorit astfel să omagieze 
memoria celor ce s-au sacri� cat pe 
câmpurile de luptă pentru ca astăzi 
să putem vorbi de o Românie unită 
și liberă. 

Echipa comunei noastre, Uni-
rea Șeitin a încheiat acest cam-
pionatul pe locul al VIII-lea, în 
Liga a V-a, Seria A.  

Este un rezultat bun mai ales 
că jucătorii din Șeitin au făcut 
tot posibilul pentru a câștiga cât 
mai multe etape.  Mai mult decât 

atât, de fiecare dată când au juc-
at pe teren propriu, toți iubitorii 
fotbalului din comună au fost 
prezenți pentru a-i susține pe 
jucători. Acest lucru s-a văzut și 
din faptul că cele mai bune re-
zultate au fost înregistrate când 
au jucat acasă.

La revedere grădiniță dragă!

Așa cum vă spuneam și în 
numărul trecut al ziarului nostru, 
Primarul și Consiliului Local sunt 
forurile cele mai importante în 
ceea ce privește actul administra-
tiv al comunei. Fără o înțelegere 
între cele două instituții nu se 
poate realiza nimic bene� c pen-
tru comună, progresul � ind re-
zultatul colaborării exemplare 
dintre Primar și Consiliul Local. 

Ținând cont de rolul esențial al 
consiliului local, ne-am hotărât 
ca în ziarul nostru să prezentăm, 
rând pe rând, părerile consilie-

rilor locali. Am început această 
prezentare, în numărul trecut cu 
domnul Misarăș Flavius consilier 
și totodată viceprimar al comu-
nei. În acest număr stăm de 
vorbă cu consilierul local Buha 
Ștefan. 

De vorbă cu consilierii locali

Ziua Eroilor la Șeitin!

Unirea Șeitin la � nal de campionat!

Domnul Buha Ștefan
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Cu ocazia zilei de sărbătoare 
a Sfîntului Ilie din data 
de 20 iulie, urăm tuturor 
cetățenilor care poartă acest 
nume un călduros La Mulți 
Ani, multă bucurie și fericire 
alături de cei dragi!

Primar, Viceprimar, 
Consiliul Local
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Festivitatea dedi-
cată acestei zile s-a desfășurat într-
un cadru solemn, în care elevi ai 
școlii din Șeitin au recitat poezii 
patriotice și au intonat cântece 
dedicate eroilor neamului. Eve-
nimentul s-a desfășurat imediat 
după liturghie, când enoriașii bi-
sericii împreună cu preotul au ve-
nit la monumentul eroilor, pentru 
această zi de mare sărbătoare. Din 
nou s-a arătat faptul că în comu-
na noastră există respect față de 
valorile patriotice, există respect 
față de cei ce au luptat pentru ide-
alurile poporului nostru, punând 
aceste idealuri chiar mai presus de 
propria viață. Astfel, ceremonia a 

început cu o slujbă de pomenire 
a eroilor neamului, după care s-a 
adus cinstire memoriei acestora 
printr-un program de poezie și 
cântece patriotice. Totodată, prin 
luările de cuvânt, s-a adus în prim 
plan importanța acestei zile, ac-
centuându-se sacri� ciul suprem 
al eroilor, deoarece dacă astăzi pu-
tem vorbi de un prezent al păcii 
într-o Românie liberă, trebuie să 
ne amintim că acest lucru se da-
torează acestor eroi ai neamului 
pe care îi comemorăm cu această 
ocazie. Astfel, putem concluzio-
na a� rmând că la Șeitin festivita-
tea de comemorare a eroilor s-a 
desfășurat într-un cadru solemn.

Ziua Eroilor la Șeitin!

>>> pag. 1
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De vorbă cu consilierii locali – Domnul Buha Ștefan

La � nal de an școlar  Cu frățească dragoste 
din mijlocul parohiei ortodoxe Șeitin

La al câtelea 
mandat de consilier vă a� ați și ce 
partid reprezentați?

Mă a� u la primul mandat de con-
silier local al comunei Șeitin. Sunt 
președintele Partidului Național 
Liberal Șeitin, dar am obținut 
mandatul de consilier local ca in-
dependent. 

Care sunt relațiile la nivelul 
Consiliului Local Șeitin?

În comparație cu mandatul tre-
cut relațiile la nivel de Consiliu 
Local sunt foarte bune. Există și 
neînțelegeri dar consider că acesta 
este rolul consiliului, de a dezba-
te, pe cale legală și civilizată toate 
proiectele și deciziile care se iau în 
comună. 

Cum se exercită votul în interio-
rul Consiliului Local, politic sau 
în interesul cetățenilor?

Voturile în Consiliul Local se 
exercită în mare parte politic. Să 
nu uităm totuși că și Consiliul Lo-

cal este o organizație formată din 
oameni politici, care pe lângă in-
teresul cetățenilor urmăresc și in-
terese de partid. 

Este sau nu susținut primarul de 
către Consiliul Local în demersu-
rile sale?

La ora actuală domnul primar 
Totorean Mircea este susținut pe 
deplin de Consiliul Local în toate 
demersurile dânsului. Bene� ciază 
și de o majoritate a consilierilor 
ceea ce consider că este și mai be-
ne� c pentru acțiunile desfășurate 
de acesta în comună. 

Care este relația Consiliului Lo-
cal Șeitin cu cetățenii comunei?

Relația cu cetățenii comunei 
Șeitin este una mai deschisă de-
cât în mandatele anterioare. În 
trecut cetățenii comunei nu se 
prezentau la ședințe și foarte rar 
apărea câte o cerere. În schimb 
acum, ședințele de consiliu sunt 
mai animate, prezența cetățenilor 

� ind aproape constantă. Consider 
că este o schimbare oportună, și 
cetățenii comunei Șeitin trebuie 
să înțeleagă că suntem aici pentru 
a face față și a rezolva toate pro-
blemele acestora. 

Care credeți că sunt investițiile 
necesare pentru comună în acest 
moment?

Sunt de părere că cele mai im-
portante investiții ar �  acelea pen-
tru creearea de noi locuri de mun-
că. Este cunoscut faptul că având 
mai multe locuri de muncă la tine 
în comunitate, consumul va crește 
și se va forma un cerc economic 
bene� c. La momentul de față se 
execută proiecte � nanțate din di-
ferite fonduri, care nu aduc nea-
părat un plus comunității. Să nu 
uităm ca încă există câteva case 
în Șeitin care, în anul 2014 nu au 
curent electric. Este o problemă 
și consider că există priorități ce 
trebuiesc avute în vedere când se 

discută despre investiții.
Cum se prezintă bugetul comu-

nei Șeitin raportat la investițiile 
necesare?

Bugetul comunei Șeitin nu este 
unul neapărat mic, dar cheltuielile 
sunt foarte mari. Raportat la toate 
calculele, bugetul se încadrează în 
normele normale ale unei comune 
de astfel de dimensiuni. Problema 
apare atunci când, după achita-
rea tuturor cheltuielilor, banii nu 
ajung pentru noi investiții. 

Ce doriți să le transmiteți 
cetățenilor comunei Șeitin?

Îi rog pe cetățenii comunei Șeitin, 
ca în limita posibilităților � ecăru-
ia, să se prezinte la ședințele Con-
siliului Local. Constat că situația 
votului se schimbă atunci când în 
sală sunt prezenți și cetățeni ai co-
munei, ceea ce cred ca este bene� c 
pentru aceștia.

>>> pag. 1

Ultimul clopoțel din acest an 
a sunat la Școala Gimnazială 
din Șeitin, când elevii și-au luat 
la revedere de la dascăli până la 
toamnă. A fost un moment plin 
de emoție, cei mai merituoși elevi 
� ind premiați pentru rezultatele 
bune obținute pe parcursul anu-
lui școlar 2013-2014.

Vacanța a început deja, rămân 
însă amintirile unui an școlar în 
care școala din comuna noas-

tră a demonstrat prin rezultatele 
obținute și prin multitudinea de 
activități derulate că reprezintă o 
instituție de bază a comunei. va-
loroasă, cu dascăli bine pregătiți 
și devotați meseriei.

Rămâne să ne reântâlnim la 
toamnă, până atunci urâîm atât 
elevilor cât și dascălilor o vacanță 
binemeritată plină de bucurii și 
lucruri frumoase. Să ne revedem 
cu bine!

Cel mai important eveniment re-
cent petrecut la parohia bisericii 
ortodoxe Șeitin a fost cel de numi-
re ca și preot a preotului Bosancu 
Alin. Astfel de acum încolo comu-
nitatea ortodoxă din Șeitin va �  
păstorită de preoții Bocșa Radu și 
Bosancu Alin.

Având în vedere această numire, 
ne-am gândit să punem în pagi-
nă cuvântul preotului nou numit 
Bosancu Alin, care cu mare bu-
curie ne-a trimis spre publicare 
câteva cuvinte adresate întregii 
comunități ortodoxe din Șeitin.

Prin purtarea de grijă a lui Dum-
nezeu și prin binecuvântarea Înalt 
Preas� nțitului Arhiepiscop Timo-
tei al Aradului, la data de 29 iunie 
am fost instalat ca preot slujitor în 
cadrul parohiei ortodoxe Șeitin, în 
locul vechiului preot Iștoc Liviu.

Am urmat cursurile seminarului 
teologic, “Mitropolitul Doro� ei” 
din Suceava între anii 1993-1998, 
apoi cursurile Facultății de Teolo-
gie Arad între 1998-2002.

În anul 2003 am fost hirotonit 
preot pe seama parohiei Lăpugiu 
de Jos, județul Hunedoara, unde 
am slujit până în prezent.

La venirea în parohia Șeitin, am 
fost primit cu bucurie și dragoste 
de credincioși, care în frunte cu 
preotul paroh Bocșa Radu m-au 
făcut să mă simt ca acasă.

Am găsit aici o comună frumoasă 
la granița de vest a României, unde 
spiritul cultural și interreligios sunt 
așezate în pace și comuniune.

Hărnicia și devotamentul oame-
nilor față de sfânta biserică a sa-
tului se oglindesc în frumusețea 
lăcașului de cult și a casei parohi-
ale. 

Ca o privire de ansamblu pot 
mărturisi că am găsit la Șeitin o 
biserică lucrătoare, vie din punct 
de vedere spiritual, cu oameni 
care-și păstrează tradițiile străbu-
ne și Îl iubesc pe Dumnezeu.

Pe viitor, împreună cu părintele 
Bocșa Radu, și prin sprijinul ini-
mosului Consiliu Parohial din care 
face parte și domnul primar Toto-
rean Mircea, dorim să ducem mai 
departe buna gospodărire a biseri-
cii și � acăra vie a credinței. 

Din partea mea doresc întregii 
parohii ca duhul blândeții și al 
dragostei bunului Dumnezeu să ne 
călăuzească de-a pururea.

Cu aleasă prețuire, 
Preot Bosancu Alin 
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La revedere 
grădiniță dragă!

Talentul și in-
teresul de care au dat dovadă 
preșcolarii a fost apreciat de toa-
tă lumea. În costumații frumos 
realizate, purtate cu mândrie și 
eleganță, cei mici au primit ropo-
te de aplauze de la sala arhiplină. 
Și educatoarele au fost mândre de 
prestația învățăceilor lor, precum 
și de faptul că spectacolul a fost 
admirat și apreciat de toată lumea. 
Am putut vedea pe scenă persona-
je de basm, de la zâne și prințese la 
zmei, dar am putut �  impresionați 

și de dansurile cu care ne-au în-
cântat, mai ales că am avut și ma-
jorete. Preșcolarii din grupa mare 
au reprezentat punctul central al 
evenimentului. Au fost sărbătoriți 
și felicitați de întreaga sală. În 
”robe” de absolvenți, viitorii elevi 
ai ciclului primar au primit pe lân-
gă felicitări și diplome. Le urăm 
și noi succes în noul drum ce îi 
așteaptă din toamnă, și anume 
școala – locul unde vor deprinde 
tainele scrisului și ale cititului.

>>> pag. 1

>>> pag. 5
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Publicul venit la spectacol 
a fost unul numeros, format în special din 
părinți și bunici ai copiilor dar și din cetățeni 
care au venit din curiozitate, doar pentru 
a-i vedea pe micuți. Părinții au fost de ase-
menea, profund impresionați de ceea ce au 
reușit copilașii lor, unora zărindu-li-se la-
crimi de emoție în colțul ochilor. Îi felicităm 
și noi, atât pe copii pentru programul oferit, 
dar și pe părinții lor care pot �  mândri de 
ei. Le felicităm de asemenea și pe doamnele 
educatoare care au repetat zile în șir pentru 
ca această festivitate să iasă atât de frumoasă. 
Credem că și cei care nu au putut �  prezenți 
la serbarea de � nal de an al copiilor de la 
Grădinița din Șeitin își pot imagina care a 
fost atmosfera, prin intermediul fotogra� ilor 
din ziarul nostru.

>>> pag. 4

La revedere 
grădiniță dragă!
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Rămas bun clasa a VIII-a, promoția 2014!
Încă o generație de tineri a părăsit școala 

gimnazială, îndreptându-și pașii spre li-
ceu. Din toamnă, absolvenții de astăzi ai cla-
sei a VIII-a vor începe viața de licean. Cu 
siguranță însă amintirile legate de perioada 
de gimnaziu vor rămâne în inima lor, chiar 

dacă de acum îi așteaptă o perioadă poate și 
mai frumoasă a vieții lor, cea de licean. Nu 
ne rămâne decât să le urăm succes pe mai de-
parte, sperând că această pagină a publicației 
noastre să le rămână în inimă ca o amintire 
frumoasă la � nal de clasa a VIII-a. 

La Școala Gimnazială din Șeitin, au fost 
două clase de a VIII-a, A respectiv B. În cele 

La Școala Gimnazială din Șeitin, au fost 
două clase de a VIII-a, A respectiv B. În cele 

La Școala Gimnazială din Șeitin, au fost 

ce urmează vă prezentăm câteva impresii ale 
unora dintre elevi, referitoare la anii de gim-
naziu dar și legate de ceea ce vor să facă pe 
viitor.

Clasa a VIII-a A
Turle Mariana: ”Eu vreau să 

merg mai departe la Liceul ”I.G. 
Tajovsky” din Nădlac, la pro� lul 
Filologie. Mi-au plăcut foarte mult 
acești ani petrecuți alături de colegii 
mei dar cu siguranță și la liceu va �  
frumos.”

Andresi Iacob: ”Vreau să urmez 
Liceul ”I.G. Tajovsky” din Nădlac 
la pro� lul Filologie. În clasele V-VI-
II am petrecut cei mai frumoși ani 
alături de colegii de aici.”

Șiclovan Răzvan: ”Eu voi merge 
mai departe la Liceul de Arte ”Sabin 
Drăgoi” din Arad. Cu toate că fac 
muzică de șapte ani, vreau să conti-
nui în acest domeniu și la liceu. Mai 
departe vreau să urmez facultatea 
de muzică la Oradea și să îmi fac o 
carieră în acest domeniu.”

Tentis Adriana: ”Vreau să urmez 
Liceul de Arte ”Sabin Drăgoi” din  
Arad. Îmi va �  dor de colegii mei, 
cu care am petrecut jumătate din 
viață. Ei, împreună cu profesorii, 
sunt ca o familie pentru mine, lu-
crul acesta făcând despărțirea mult 
mai dureroasă. În viitor îmi doresc 
să devin unul dintre arhitecții Ro-
mâniei.”

Cotofeanu Gabriela: ”Voi urma 
cursurile Liceului ”I.G. Tajovsky” 
din  Nădlac, pro� lul Filologie. Îmi 
va �  dor de colegii mei, dar sper că-i 
voi revedea cât mai des, să putem 
astfel rememora din amintirile gim-
naziului.”

Negruseri Bogdan: ”Eu voi mer-
ge mai departe la Liceul ”Henri 
Coandă” la pro� lul Mecanică. În vi-
itor sper să devin un bun mecanic.”

Trif Florina: ”Mă voi înscrie la 
Liceul ”I.G. Tajovsky” din Nădlac, 
la pro� lul Filologie. Pe viitor sper să 
urmez și o facultate.”

Stefanica Andreea: ”Mă voi în-
scrie la Liceul ”Vasile Goldiș” din 
Arad. După terminarea liceului, 
vreau să urmez o facultate în do-
meniul psihologiei și să fac o carieră 
în domeniul acesta.”

Lunca Ana-Maria: ”Voi urma 
studiile la Liceul ”I.G. Tajovsky” 
din Nădlac, la pro� lul Filologie. E 
normal să am planuri de viitor, dar 
în timp lucrurile se vor schimba, 
de aceea nu sunt sigură de ceea ce 
vreau să fac în viitor, dar sunt sigu-
ră că va �  ceva ce să-mi placă, nu 
să fac doar din obligația de a avea 
din ce trăi.”

Bocsa Cristian: ”Voi merge la 
Colegiul Militar ”Mihai Viteazul” 
Alba-Iulia. Din timpul gimnaziu-
lui am numai amintiri plăcute, 
atât cu colegii, cât și cele legate de 
activitățile extrașcolare.”

Costea Mircea: ”Vreau să merg 
la Colegiul Militar ”Mihai Vitea-
zul” Alba-Iulia. Pentru viitor do-
resc să urmez o carieră militară. 
După liceu plănuiesc să continui 
studiile în domeniul militar. Le-
gat de școala de aici, pot spune că 
am doar respect față de această 
instituție și de profesorii ei, deoa-
rece ei mi-au deschis calea către 
un viitor strălucit.”

Giulan Raphaell: ”Eu voi merge 
la Liceul ”I.G. Tajovsky” din  Nă-
dlac la pro� lul Filologie. În acești 
ani am avut numai amintiri fru-
moase petrecute cu colegii.”

Buha Adrian: ”Și eu voi merge 
tot la Liceul ”I.G. Tajovsky” din Nă-
dlac, la pro� lul Filologie. Au trecut 
toți anii petrecuți împreună cu cole-
gii, cu toate amintire plăcute...”

Rus Oan: ”Eu voi merge la Liceul 
”I.G. Tajovsky” din Nădlac, la pro� lul 

Filologie. Cea mai frumoasă amintire 
este că am petrecut acești ani împreu-
nă cu colegii și cu profesorii.”

Balasz Alexandra: ”Mă voi în-
scrie la Liceul Tehnologic de Indus-
trie Alimentară din Arad. Înca nu 
știu ce aș vrea să fac în viitor.”

Anghel Sorin: ”Mă voi duce la Li-
ceul ”Gheorghe Lazăr” din Pecica. 
În viitor vreau să mă fac fotbalist.”

Iordache Andreea: ”Voi urma 
cursurile la Liceul ”I.G. Tajovsky” 
din Nadlac, la pro� lul Filologie. Cât 
despre anii de gimnaziu pot spune 
că au fost foarte frumoși și că îmi va 
�  dor după colegi.”

Neamt David: ”Eu voi studia la 
Liceul ”Henri Coandă” din Arad la 
pro� lul Mecanică. Îmi va �  dor și 
după colegii dar și după profesorii 
de aici”

 Leuca Floare: ”Voi studia la Li-
ceul ”I.G. Tajovsky” din Nădlac la 
pro� lul Filologie. Au fost patru ani 
frumoși petrecuți alături de prie-
teni. Îmi va �  dor după ei.”

Clasa a VIII-a B
Golea Silviu: ”O să-mi � e dor de 

școală și o să-mi � e greu să mă des-
part de colegii de aici.”

Bulz Crina: ”Eu voi merge mai 
departe la Liceul ”Vasile Goldiș” 
din Arad la specializarea Filologie. 
Mă gândesc cu nostalgie că sunt 
nevoită să părăsesc ceea ce timp 
de 8 ani mi-a fost a doua casă. În-
cerc din răsputeri să aleg o singură 
amintire frumoasă, dar zadarnic. 

Totul: profesorii, colegii, momente-
le plăcute și neplăcute o să-mi fure 
câteva lacrimi de � ecare dată când 
prin minte o să-mi reapară aceste 
amintiri; amintiri ale căror semințe 
vor încolți iar și iar.”

Mujdar Iasmina: ”Voi merge la 
Liceul ”I.G. Tajovsky” din Nădlac. 
Îmi va �  dor de tot ceea ce a fost, de 
școala în care am stat atâta timp.”

Redeș Alexandra: ”Vreau să 
merg la Liceul Baptist ”Alexa Po-
povici”. Îmi aduc aminte când 
am intrat pentru prima dată în 
școală, iar copii mai mari � uierau 
cu ghinde. Învățătoarea s-a retras 
cu părinții într-o clasă, iar noi am 
rămas în curtea școlii jucându-ne 
lângă stejarul bătrân.”

Poiana Laura: ”Voi merge la Li-
ceul ”I.G. Tajovsky” din Nădlac la 
Pro� lul Științe Sociale. Toți acești 
ani alături de colegii mei au fost 
minunați și, chiar dacă voi pleca 
la liceu, nu voi uita aceasta școală 
minunată.

Moț Tabita: ”Vreau să merg mai 
departe la Liceul ”I.G. Tajovsky” de 
la  Nădlac la pro� lul de Știinte So-
ciale. Au fost momente frumoase în 
cei patru ani de gimnaziu de care 
cu siguranță îmi voi aduce aminte 
cu bucurie.”

Moț Estera: ”Mă voi înscrie la 
Liceul ”I.G. Tajovsky” din Nădlac 
la specializarea Științe Sociale. Îmi 
va �  dor de această școală dar cu 
siguranță îmi voi aminti cu drag de 
anii petrecuți aici.”

Clasa a VIII-a A – Diriginți: Lădaru Gabriela, Misarăș Flavius

Clasa a VIII-a B – Diriginte: Preda Sergiu
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Sezonul fotbalistic 
2013-2014 s-a încheiat pentru Uni-
rea Șeitin. A fost un sezon plin, cu 
victorii, înfrângeri sau remize, cu 
bucurii sau cu tristețe. Indiferent de 
locul ocupat cel mai mult contea-
ză că microbiștii din Șeitin au pu-
tut urmări la ei acasă sportul rege. 
Au venit cu mic cu mare la teren 
pentru a-și susține echipa, uneori 
au criticat, alteori au lăudat.  Au 

fost momente frumoase de care cu 
siguranță își vor aminti și la debu-
tul sezonului următor. Îi felicităm și 
noi pe jucătorii de la Unirea Șeitin 
și le dorim ca în sezonul următor să 
obțină și mai multe victorii. Prezen-
tăm și în ziarul nostru câteva ima-
gini de la unul dintre meciurile dis-
putate pe teren propriu pentru a vă 
aminti, peste timp de � nalul acestui 
campionat.

>>> pag. 1

Unirea Șeitin la fi nal de campionat!
Clasamentul Ligii a V-a, seria A

1 SOIMII LIPOVA 30 25 2 3 114-22 77
2 CETATE SĂVÎRŞIN 30 20 2 8 101-61 62
3 VICTORIA FELNAC 30 18 5 7 83-42 59
4 ÎNFRĂŢIREA IRATOŞU 30 18 5 7 77-58 59
5 AC ŞAGU 30 16 7 7 70-53 55
6 OLIMPIA BÎRZAVA 30 15 3 12 80-73 48
7 AS VINGA 30 12 6 12 55-55 42
8 UNIREA ŞEITIN 30 12 2 16 58-57 38
9 VOINŢA MUNAR 30 11 5 14 58-75 38
10 ATLETICO ARAD 30 11 4 15 62-94 37
11 AS ALUNIŞ 30 10 6 14 57-62 36
12 ZIMANDU NOU 30 10 5 15 44-64 35
13 MUREŞUL ZĂDĂRENI 30 10 4 16 62-71 34
14 SPERANŢA TURNU 30 10 3 17 48-67 27
15 OLIMPIA BUJAC 30 7 1 22 28-72 22
16 MUREŞANA MÎNDRULOC 30 5 0 25 36-107 15
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Șeitineni gospodari! Laura Cilian

Când și de ce ați ales să începeți activitatea de zoo-
tehnie, mai precis creșterea de capre?

Împreună cu soțul meu am decis ca trebuie să facem 
ceva în ceea ce privește veniturile noastre. În urmă cu pa-
tru ani, după o discuție cu soțul meu care este cunoscă-
tor al acestei meserii, am hotărât să cumpăram 5 capre. 
Eu nu știam nimic despre ce urmează dar am avut încre-
dere în deciziile lui. Pe vremea aceea eu eram angaja-
tă într-o fabrică iar câștigurile noastre nu erau su� cien-
te. Dar pentru că eram hotărâți că trebuie să schimbăm 
ceva, în � ecare lună mai cumpăram câteva exemplare. În 
timp am ajuns să avem 30 de capre, după care am reușit 
să dezvoltăm această afacere, ajungând în momentul 
actual la peste 100 de capre, dintre care 86 de lapte. 

Cât pământ aveți pentru obținerea furajelor și cum 
vă descurcați cu pășunea?

După cum bine se știe, la Șeitin este o reală proble-
mă în ceea ce privește pășunea animalelor. Condu-
cerile mandatelor anterioare au făcut ce au dorit cu 
suprafețele de pășune, crescătorii de animale din co-

mună ajungând azi la situații delicate pentru că nu au 
unde să-și ducă animalele la păscut. Eu momentan 
dețin 5 hectare de pământ pe care le cultiv cu grâu, tri-
foi și porumb. Terenul de lângă stâna mea la momen-
tul actual este o proprietate privată și din păcate cred 
că puțina pășune pe care o am la dispoziție aici va �  re-
vendicată cât de curând. În această situație nu am ni-
mic altceva de făcut decât să mut stâna pe cele 5 hec-
tare, ceea ce înseamnă alte cheltuieli și timp investit. 

Având în vedere piața din România, doriți să vă 
extindeți afacerea?

Afacerea mea este pe un făgaș bun. Producția 
obținută de la turmă este una bună, cu randament 
mare, iar dacă te ocupi cum trebuie nu ai de ce să îți 
faci griji. Sigur piața nu este ideală, dar chiar și în aceste 
condiții eu și soțul meu dorim să mărim efectivul de ca-
pre. Ne dorim o producție mai mare pentru că se poate. 

Ați depus proiecte pentru obținerea de fonduri europene?
Ne-am gândit să depune astfel de proiecte, însă 

după calculele pe care le-am făcut, cât primești, atât 

dai înapoi. Presupunând că eram bene� ciarii unui ast-
fel de proiect, taxele și impozitele pe care urma să le 
plătim se ridicau aproape de suma pe care o încasam. 
Atunci am hotărât că nu este oportun să ne implicăm 
în accesare de fonduri europene.

Ce productivitate aveți?
De la capre poți obține lapte, ceea ce înseamnă pen-

tru noi o producție de aproximativ 100 de litri pe zi. Am 
produs și brânză, care momentan este depozitată și se 
ridică la aproximativ 500 de kg. Problema cu brânza 
este aceea că nu ai unde să o vinzi. Necomercializând 
produsul pierzi foarte mulți bani investiți în animale. 
Un rulaj de 10 kilograme de brânză pe săptămână nu 
este deloc su� cient pentru a putea susține o astfel de 

afacere. În ceea ce privește laptele am contractat o so-
cietate din industria lactatelor care odată la două zile 
ne ia laptele pe care il depozităm. 

Ce fel de sprijin primiți din partea statului?
După cum prea bine se cunoaște, statul român nu 

face mai nimic pentru crescătorii de animale. Aces-
ta oferă subvenții mult sub față de media europeană. 
Ne pretindem a �  un stat european, pe deplin integrat, 
dar nu suntem în stare să ridicăm nici o activitate la ni-
velul vecinilor noștri, poate puțin mai deștepți. S-ar 
putea face multe pentru agricultură cu puțin interes 
din partea autorităților, dar atât timp cât in joc sunt in-
terese mai mari decât sprijinirea agricultorilor români, 
nu se va rezolva nimic.

Continuăm această rubrică în care prezentăm gospodarii din comună, deoa-
rece avem în Șeitin cetățeni harnici, care prin muncă și pasiune dezvoltă latura 
agricolă a comunei. De această dată ne-am îndreptat privirea către familia Cili-
an, care se ocupă cu creșterea caprelor, având în prezent o turmă frumoasă, cu 
exemplare bine îngrijite. 

Pentru a a� a mai multe am stat de vorbă cu d-na Cilian Laura, care, foar-
te amabilă, ne-a răspus la toate întrebările, fapt pentru care și dorim să-i 
mulțumim pe această cale. Iată ce am discutat cu dânsa: 

O atenție deosebită s-a acordat îmbunătățirii infras-
tructurii comunei, pe această linie executându-se re-
cent o serie de lucrări de pietruire a străzilor. Astfel au 
fost pietruite străzile din comună de așa manieră încât 
nu doar să � e rezolvată problema gropilor apărute în 
urma sezonului rece, ci și să se consolideze fundamen-
tul străzilor respective. Deasemenea s-au derulat lucrări 
de pietruire și a unor străzi care până la această acțiune 
nu au bene� ciat de astfel de investiții, � ind acum, după 

aceste lucrări în condiții bune, putându-se circula indi-
ferent de condițiile meteo. 

O altă lucrare importantă inițiată recent și care 
se apropie de � nalizare este cea de construcție a 
unui teren sintetic de sport din Șeitin. Lucrarea 
presupune amenajarea unui teren sintetic mo-
dern, dotat inclusiv cu instalație de nocturnă, 
astfel încât vom avea la Șeitin un teren destinat 
activităților sportive. O investiție binevenită de 
care se vor bucura toți iubitorii de sport din co-
mună.

Programul de modernizare a comunei continuă!
Străzile din Șeitin pietruite!

Teren sintetic de sport

Este un fapt îmbucurător că în ciuda bugetului des-
tul de mic al comunei în comuna noastră continuă 
să se realizeze investiții în realizarea mai multor 
obiective importante pentru comunitatea noastră 
locală. Fără îndoială că acest lucru este posibil da-
torită unei gestionări corecte a resurselor fi nanciare 
ale comunei, motiv pentru care trebuie să felicităm 
administrația locală, fi indcă a reușit să realizeze un 
echilibru al bugetului lcal, pentru a se putea face 
anumite investiții în Șeitin. În acest sens, primarul 
Totorean Mircea ne-a declarat: „Ca de fi ecare dată, 
încerc să identifi c surse de fi nanțare și să împart 
bugetul local pe capitole bine structurate de așa 
manieră încât să putem realiza investiții în Șeitin. 
Acest lucru ne permite ca încetul cu încetul, an de 
an să facem pași noi spre modernizarea comunei. 
Pentru mine și sper că la fel gândesc toți cetățenii, 
important este să văd că progresăm continuu, 
chiar dacă nu se pot face toate dintr-o dată, așa 
cum ne-am dori cu toții. Trebuie de fi ecare dată să 
ne raportăm la bugetul local al comunei, dar fi ind 
corecți în ceea ce facem, reușim să găsim resurse 
pentru ca în fi ecare an să modernizăm Șeitinul.”


