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Zilele de 24 şi 25 august au marcat
un eveniment aparte din viaţa comu-
nităţii locale din Săvârşin. Zilele
Cetăţii continuă o tradiţie veche de
mai bine de 30 de ani, eveniment în
cadrul căruia oamenii s-au distrat pe
cinste timp de două zile.

Sâmbătă, 24 august a fost ziua
dedicată tinerilor, muzicii uşoare şi
dance, iar solista Anda Adam a făcut
un show exploziv, îndrăgit de nume-
rosul public prezent.

„Dacă e să ne referim strict la eve-
nimentul Zilele Cetăţii, acesta este la
ediţia a şasea, acest eveniment conti-
nuă aşa-zisa Rugă a Săvârşinului cu
toate că în Săvârşin nu a existat o
tradiţie a rugilor, aceasta vine de pe
Banat, însă locuitorii au dorit să aibă o
sărbătoare a lor şi acest lucru se în-
tâmpla în anul 1987. De atunci, în fie-
care an se organizează acest eveniment,
într-o anumită zi, în cursul lunii august.
Înainte de Revoluţie, evenimentul era
legat oarecum de sărbătoarea de 23 Au-
gust, după aceea am încercat să deru-
lăm această sărbătoare în a doua ju-
mătate a lunii, pentru că în prima parte
este postul Sfintei Mării şi nu se orga-
nizează astfel de evenimente. Mă bucur
că şi în acest an avem un spectacol fru-
mos, început de ansamblul Valea Mu-
reşului de la Săvârşin, cu tinerii aceştia
minunaţi care au demonstrat că pot să
ducă mai departe tradiţia poporului
nostru, obiceiurile minunate ale acestor
locuri binecuvântate de Dumnezeu. Cea
mai mare bucurie e că în spatele lor
păşesc tinerii, generaţiile viitoare, mi-
cuţii dansatori, care ne asigură conti-
nuitatea acestor frumoase tradiţii. Ne
bucurăm să avem invitaţi de la Petrila,
ansamblul Junii Petrileni, care sunt de

câţiva ani buni colaboratori ai noştri,
participă la toate acţiunile organizate
de noi. Mă bucur că este lume multă, că
vremea a ţinut cu noi. Oamenii sunt în
număr mare alături de noi, lucru care s-
a întâmplat în ambele zile ale eveni-
mentului”, declară Ioan Vodicean, pri-
marul comunei Săvârşin.

Ziua de sâmbătă a fost o seară
dedicată tinerilor, cu muzică uşoară,
muzică dance, au fost câteva nume în
perioda de consacrare a lor, capul de
afiş fiind Anda Adam, cea care a făcut
un show de excepţie. A adunat un
număr foarte mare de tineri de pe

Valea Mureşului şi a încheiat spectaco-
lul undeva în jurul miezului nopţii. 

Cea de-a doua zi, duminică, 25
august, a fost dedicată muzicii popu-
lare. Ansamblurile din Săvârşin şi cel
din localitatea Petrila din judeţul
Hunedoara au încântat publicul pre-
zent. Spectacolul a fost continuat de
formaţia condusă de Doru Ţăranu,
Continental Formula 1 din Timişoara,
cu o solistă îndrăgită în zonă: Adriana
Curtu Voaidoş.

„Obiceiul rugii este unul bănăţean şi
datează din jurul anului 1980. Prima rugă
a fost organizată de formaţia de pompieri
din Săvârşin. După anul 1990, primăria s-
a implicat în organizarea acestor eveni-
mente şi pe an ce a trecut am încercat să
prezentăm şi un program al tinerilor din
localitate, cât şi al unor formaţii invitate.
De fiecare dată ruga debutează cu un
scurt program artistic, după care se joacă
şi se cântă până spre dimineaţă, cât se
simte lumea bine. În acest an au evoluat
ansamblul Valea Mureşului al Căminului
Cultural Sâvârşin, cu două formaţii: for-
maţia mare şi formaţia de juniori, care e
la prima apariţie pe scenă la Săvârşin,
deci sunt emoţii de premieră, şi Junii Pe-
trileni din Petrila”, spune Pavel Ionel,
directorul Căminului Cultural Săvârşin
şi coordonatorul ansambului Valea
Mureşului din Săvârşin.

Comercianţii şi localnicii,
mulţumiţi de eveniment

Evenimentul organizat de autori-
tăţile locale a fost pe placul locuitorilor
comunei Săvârşin, dar și a celor veniţi
din alte localităţi de pe Valea Mureșului.
Fie că vorbim de cei mai tineri dintre ei
sau de cei mai în vârstă, toţi s-au decla-
rat încântaţi de serile petrecute în curtea
căminului cultural din localitate. „Cel
mai mult mi-a plăcut spectacolul de
sâmbătă seara, susţinut de Anda Adam.
Ne-am distrat bine şi am petrecut până
târziu în noapte. A fost un weekend
splendid”, ne-a spus unul dintre tinerii
care au luat parte la evenimentele pri-
lejuite de Zilele Cetăţii.

Dacă cei mai tineri au apreciat mai
mult evenimentele derulate la
Săvârşin în cursul serii şi nopţii de
sâmbătă, cei mai în etate au fost încân-
taţi de spectacolul popular de dumini-
că. „Am venit din localitatea Bârzava,
de la câţiva kilometri distanţă. Am
vrut să văd ansamblurile folclorice şi
să ascult melodii populare. A fost fru-
mos. Am văzut copii foarte tineri care
dansau într-unul din anasambluri şi e
semn bun pentru că ei sunt viitorul şi
duc mai departe anumite tradiţii de la
noi, de pe Valea Mureşului”, spune
Mărioara Suciu.

(Continuare în pag. 2)

Zilele Cetăţii Săvârşin – un eveniment
reușit, care a adunat oameni
de pe toată Valea Mureşului

Ansamblul juniorilor din Săvârşin a fost la prima evoluţie în faţa propriului public

Junii Petrileni, invitaţi la evenimentul de pe Valea Mureşului



P. 2 JURNAL DE SĂVÂRŞIN August 2019  l Nr. 26

(Urmare din pag. 1)

Nici comercianţii nu s-au putut
plânge, numărul mare de spectatori a
făcut ca încasările să fie frumuşele.
„Merge bine treaba. Sunt vânzări şi la
mâncare şi la băuturi. În general se cum-
păr grătare, dar şi tocăniţe sau gulaşuri,
cum vreţi să le spuneţi”, ne-a spus una
dintre persoanele care vindeau la tara-
bele instalate în zona evenimentului.

Junii Petrileni, un ansamblul
creat în urmă cu nouă ani

Ansamblul Folcloric Junii Petri -
leni, care a participat la evenimentul
de la Săvârșin, s-a înfiinţat în anul
2010 ca o expresie a dorinţei de a
păstra cu sfinţenie tradiţiile şi obice-
iurile momârlanilor din Valea Jiului,
fapt pe care îl urmează neclintit,
chiar dacă nu este foarte ușor să
păstrezi și să continui nealterată o

bogăţie culturală existentă pe aceste
me lea guri.

„Junii Petrileni” sunt o veritabilă
carte de vizită a Văii Jiului, în reperto-
riul lor se regăsesc jocurile populare,
jiana, momârlănească şi bătrâneasca pe
fluier, precum şi cântecele jieneştişi flu-
ierul care au ocupat un loc aparte în
viaţa spirituală a momârlanilor jieni.
Acestea au fost păstrate cu grijă în lada
de zestre de mai bine de 70 de ani.

În componenţa ansamblului se
găsesc echipe de dansatori (mari şi
mici), solişti vocali, fluieraşi şi
instrumentişti, o combinaţie autenti-
că a folclorului românesc tradiţional
îmbinată cu minunatul port popular
de pe aceste meleaguri, fiind adesea
remarcaţi prin seriozitatea cu care își
duc la îndeplinirea menirea, atât în
festivaluri locale și naţionale, cât și
internaţionale.

Zilele Cetăţii Săvârşin – un eveniment reușit,
care a adunat oameni de pe toată Valea Mureşului

Şi cei mici au avut partea lor de distracţieAnda Adam a făcut show în cursul serii de sâmbătă
Comercianţii, mulţumiţi de evenimentul

organizat la Săvârşin

Evenimentul Zilele Cetăţii s-a derulat
pe parcursul a două zile

Au participat oameni din toată zona
Văii Mureşului

În acest an Zilele Cetăţii au avut loc
în 24 şi 25 august

Publicul local, un cunoscător
al tradiţiilor populare

Micii, grătarele şi gulaşul
au potolit foamea celor veniţi la spectacole

Ansamblul local a evoluat
în cursul serii de duminică

Ansamblul Valea Mureşului, cel care duce mai departe tradiţiile şi obiceiurile populare din zonă
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Agenţia pentru Finanţarea In-
vestiţiilor Rurale anunţă lansarea
sesiunii de primire a cererilor de
finanţare aferente submăsurii 4.2a
„Investiţii în procesarea/ marke-
tingul produselor din sectorul po-
micol” din cadrul Programului
Naţional de Dezvoltare Rurală
2014 – 2020 (PNDR 2020). 

Sesiunea de depunere a pro-
iectelor se desfășoară în perioada
19 august 2019, ora 9.00 – 31 ia-
nuarie 2020, ora 16.00. Precizăm că
alocarea financiară pentru sesiu-
nea anuală continuă este de
26.800.000 de euro, împărţită ast-
fel: 

l 10.000.000 euro pentru îm-
bunătăţirea competitivităţii pro-
ducătorilor primari printr-o mai
bună integrare a acestora în lanţul
agroalimentar prin intermediul
schemelor de calitate, creșterea va-
lorii adăugate a produselor agri-
cole, promovarea pe pieţele locale,
a circuitelor scurte de aprovizio-
nare, grupurilor de producători și
a organizaţiilor interprofesionale
(DI 3A);

l 16.800.000 euro pentru facili-
tarea diversificării, a înfiinţării şi a
dezvoltării de întreprinderi mici şi a
creării de locuri de muncă (DI 6A).

Investiţiile sprijinite în cadrul
acestei submăsuri sunt destinate
întreprinderilor de prelucrare și
comercializare a fructelor și mar-
ketingul produselor din fructe
pentru:

l modernizarea și crearea de
unităţi de procesare;

l introducerea de noi tehnolo-
gii pentru dezvoltarea de noi pro-
duse și procese tehnologice;

l creșterea valorii adăugate a
produselor din sectorul pomicol;

l îmbunătăţirea controlului in-
tern al calităţii;

l creșterea numărului de lo-
curi de muncă.

Prin submăsura 4.2a, sprijinul
public nerambursabil este de 50%
din totalul cheltuielilor eligibile

pentru IMM-uri și 40% pentru în-
treprinderi mari. Valoarea finan-
ţării acordate poate ajunge până la
1.500.000 de euro în funcţie de ti-
pul de beneficiar și de investiţia
propusă prin proiect.

Cererile de finanţare se depun
online, pe pagina oficială de in-
ternet a Agenţiei, www.afir.info.
Toţi cei interesaţi au la dispoziţie
pe site-ul AFIR, în pagina submă-
surii 4.2a, întreaga documentaţie
necesară depunerii proiectelor.

Precizăm că pragul minim de
depunere a proiectelor de investi-
ţii este de 10 puncte. Termenul li-
mită de depunere pentru sesiunea
de cereri de proiecte aferente sub-
măsurii 4.2a este de 31 ianuarie
2020, ora 16:00.

Peste 10 zile, elevii se întorc la cur-
suri. Anul școlar 2019-2020 are o struc-
tură ușor modificată și aduce noutăţi
și în privinţa vacanţelor și duratei
semestrelor.

Cursurile noului an şcolar 2019 -
2020 vor începe în data de 9 septem-
brie, așa cum era prevăzut, cum a
decis ministrul interimar al Educaţiei,
Daniel Breaz, după ce premierul
Viorica Dăncilă îi ceruse, la sfârșitul
lunii iulie, ministrului educaţiei de
atunci, Ecaterina Andronescu, să ana-
lizeze posibilitatea începerii anului
școlar în data de 16 septembrie. Iniţial,
Ministerul Educaţiei stabilise, prin
ordin guvernamental, începerea școlii
la data de 9 septembrie.

Structura anului școlar
2019-2020

Semestrul I va începe la 9 septem-
brie şi se va încheia în 20 decembrie
2019, iar semestrul al II-lea va începe
în data de 13 ianuarie şi se va încheia
la 12 iunie 2020, cursurile fiind dispu-
se pe durata a 35 de săptămâni.

Practic, dispare vacanţa intersemes-
trială de o săptămână, care era dată, în
anii trecuţi, la începutul lunii februarie,
pentru că semestrul I se încheie acum
odată cu vacanţa de iarnă.

Pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a
seral şi frecvenţă redusă, anul şcolar se
încheie în data de 29 mai 2020, iar pen-
tru clasa a VIII-a - în data de 5 iunie
2020.

Pentru clasele din învăţământul
liceal - filiera tehnologică, cu excepţia
claselor mai sus-menţionate, şi pentru
clasele din învăţământul profesional,
anul şcolar are 37 de săptămâni de
cursuri.

Când sunt vacanțele elevilor
în anul școlar 2019-2020

Vacanţele elevilor din toate cicluri-
le de învăţământ sunt programate ast-
fel:

l vacanţa de iarnă: 21 decembrie
2019 - 12 ianuarie 2020;

l vacanţa de primăvară: 4 aprilie -
21 aprilie 2020;

l vacanţa de vară: 13 iunie - data
din septembrie 2020 la care vor începe
cursurile anului şcolar 2020 - 2021.

Clasele din învăţământul primar şi
grupele din învăţământul preşcolar
beneficiază de vacanţă în săptămâna
26 octombrie - 3 noiembrie 2019.

În structura anului școlar 2019-
2020, programul naţional „Şcoala alt-
fel” se va desfășura în perioada 7
octombrie 2019 – 29 mai 2020, pe o

perioadă de 5 zile consecutive lucră-
toare, a căror planificare se află la
decizia unităţii de învăţământ.
Totodată, Ministerul Educaţiei propu-
ne ca lucrările scrise semestriale (teze-
le) să se susţină după parcurgerea pro-
gramei școlare, cu cel puţin 3 săptă-
mâni înainte de finalul semestrului. 

Potrivit unui calendar specific,
olimpiadele școlare se organizează, în
general, în perioada vacanţei de pri-
măvară.

Structură an școlar
2019 – 2020 pentru profesori

Structura anului școlar 2019 –
2020 propusă de Ministerul Edu ca -
ţiei prevede că anul școlar pentru
profesori începe pe data de 2 sep-
tembrie 2019 și se încheie pe data de
31 august 2020. În felul acesta, pen-
tru profesori, anul școlar va avea 35
de săptămâni de cursuri, respectiv
169 de zile lucrătoare.

Noul an școlar începe în 9 septembrie
2019 și se încheie în 12 iunie 2020

Parcul Regal de la
Săvârșin, în august 2019

Fotografiile înfăţișează în special Grădina
Ascunsă, realizată sub îndrumarea profesorului
universitar Florin Stănică (USAMV București),
continuând tradiţia și respectând stilul parcului,
creat în anii 1830 de Heinrich Nebbien, arhitect de
grădini austriac. 

Printre copacii plantaţi în perioada 2015-2019
figurează Acer Campestre (jugastru), Cercis sili-
quastrum (Arborele de Iudeea), Royal Red Maple
(arţarul roșu regal), Taxodium distichum (chiparo-
sul de baltă), Quercus palustris (stejarul de baltă),
Acer palmatum Atropurpureum (arţarul roșu
japonez), Albizia julibrissin (Arborele de mătase),
Koelreuteria paniculata (Ploaia de aur) și Wisteria
floribunda. 

Printre arbuști și tufe se numără Cotinus cog-
gygria Royal Purple, Viburnum opulus (călinul),
Hydrangea arborescens „Annabelle” (hortensia
Annabelle), Viburnum tinus și Prunus laurocera-
sus (recoltat din grădina Reginei Maria de la
Castelul Pelișor).

Copiii se pregătesc de începerea școlii

26,8 milioane de euro disponibili
pentru prelucrarea produselor pomicole

prin PNDR 2020

Zeci de milioane de euro sunt disponibile
pentru dezvoltarea sectorului pomicol
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Tipărit la S.C.GARAMOND TIPOGRAFIE S.R.L. Cluj-Napoca

România se confruntă din nou cu o
evoluţie explozivă a pestei porcine
africane, fiind înregistrate focare în
mai multe judeţe, în ultimele
săptămâni. Printre acestea se află
și judeţul Arad, unde mai multe
localităţi au fost afectate de pesta
porcină, printre care Sânpetru
German, Felnac, Zădăreni,
Pecica sau Cintei. 

Prefectul Judeţului Arad,
Florentina Horgea, a convocat, în
sistem de videconferinţă, toate
primăriile din judeţul Arad, pen-
tru a fi prezentată situaţia focare-
lor de pestă porcină africană din
judeţ și de asemenea pentru a
prezenta măsurile ce trebuie
luate în localităţile unde nu a fost
semnalată prezenţa virusului
pestei porcine africane.

În cadrul videconferinței
s-au dispus următoarele
măsuri în vederea
împiedicării proliferării
virusului de pestă porcină
africană:

l Interzicerea organizării de
activităţi sportive și culturale în
localităţile afectate;

l Interzicerea organizării de
activităţi sportive și de altă natu-
ră în pădure, în zone care nu
sunt încă afectate;

l Acţiuni de control la cantoa-
ne și la gospodăriile aflate la
liziera pădurilor;

l Acţiuni de informare și con-
știentizare a populaţiei privind
modalităţile de transmitere a
pestei porcine africane, DSVSA
urmând să pună în acest sens la
dispoziţia primăriilor toate
materialele necesare;

l Informarea cetăţenilor pri-
vind restricţia culegerii de ciu-
perci și fructe de pădure;

l Efectuarea de controale de
către medicii concesionari împ -
reună cu reprezentanţi ai primă-
riilor în gospodării.

Direcţia Sanitar Veterinară și pen-
tru Siguranţa Alimentelor Arad a dis-
pus: uciderea tuturor porcilor din
focare, îngroparea animalelor moarte
în focare, dezinfecţia mijloacelor de
transport prin dezinfectoare rutiere și
pietonale la intrarea și ieșirea din loca-
lităţile afectate, organizarea de adu-
nări cetăţenești cu populaţia din loca-
lităţile afectate și reprezentanţii fon-
durilor de vânătoare, închiderea tutu-
ror târgurilor și pieţelor de pe raza
localităţilor afectate, interzicerea ori-
căror manifestări  sportive sau de altă
natură în zonele unde s-a semnalat
virusul pestei porcine.

Boala nu se transmite la om!
Pesta porcină africană, care se

manifestă în prezent în Europa de Est,
inclusiv în ţara noastră, nu reprezintă

un pericol pentru sănătatea umană.
Specialiştii dau asigurări că agentul
patogen care determină apariţia bolii

la porci nu se transmite la om. Dr.
Adrian Streinu Cercel, managerul
Institutului de Boli Infecţioase „Matei
Balş” din Capitală, a declarat că nu
există nici un risc pentru sănătate în
cazul celor care intră în contact direct
cu animalele bolnave sau care consu-
mă alimente produse din carne prove-
nită de la porci domestici sau mistreţi
infectaţi.

Totuşi, medicii atrag atenţia că pre-
pararea cărnii provenite de la aceste
animale trebuie să se facă în condiţii
sporite de igienă şi la temperaturi
foarte înalte, deoarece poate conţine şi
alţi agenţi patogeni.

Răspândire rapidă a virusului
În contextul cazurilor de pestă por-

cină din ţară, reprezentanţii Auto -
rităţii Sanitar-Veterinare şi pentru
Siguranţa Alimentelor trag un semnal

de alarmă cu privire la gradul de con-
tagiozitate extrem de ridicat. Agentul
patogen este foarte stabil şi poate

rămâne infecţios în produsele alimen-
tare pe parcursul mai multor luni. În
cazul în care animale neinfectate se
hrănesc cu produse sau resturi ali-
mentare contaminate, virusul se poate
răspândi rapid. Specialiştii ANSVSA
susţin că transmiterea directă are loc şi
prin contactul cu spaţiile, vehiculele,
îmbrăcămintea sau utilajele contami-
nate.

Sursele de virus sunt sângele,
ţesuturile, secreţiile şi excreţiile ani-
malelor bolnave şi moarte, animale-
le purtătoare şi căpuşele. Până în
prezent nu a fost descoperit un vac-
cin care să combată acest virus. În
zonele infectate, controlul se face
prin sacrificarea tuturor porcilor şi
distrugerea cadavrelor şi a gunoiu-
lui, curăţarea şi dezinfectarea zonei
contaminate şi controlul circulaţiei
porcilor, precum şi cercetarea epi de-

miologică (urmărirea surselor şi
posibila răspândire a infecţiei).

ANSVSA solicită sprijinul şi înţele-
gerea cetăţenilor pentru res-
pectarea acestor măsuri, având
în vedere gravitatea bolii şi
consecinţele economice grave -
generate de apariţia ei. Orice
suspiciune de boală trebuie
anunţată imediat medicului
veterinar sau DSVSA judeţea-
nă. Toate animalele suspecte
trebuie sacrificate şi neutraliza-
te, iar proprietarii vor fi despă-
gubiţi de către stat, în condiţii-
le prevăzute de legislaţie. La
nivel naţional, până acum,
crescătorii de animale au
depus în jur de 500 de dosare
de despăgubire, în valoare
totală de aproape 2,5 milioane
de lei.

Porcii sănătoşi se infectează
prin contactul cu obiecte,
hrană, îmbrăcăminte, mijloace
de transport, adăposturi conta-
minate. Virusul poate fi purtat
de la porcii bolnavi către cei
sănătoşi în cadrul mişcărilor
necontrolate sau ilegale ale ani-
malelor (transport, vânzare,
târguri) şi de către oameni,
păsări, insecte. Virusul se
transmite de la porcii aparent
sănătoşi, cu 2-4 zile înainte de
apariţia semnelor de boală.
Infecţia poate fi contactată prin
intermediul resturilor alimen-
tare din gospodărie.

Semnele clinice depind
de stadiul de boală 

Porcii bolnavi de pestă por-
cină prezintă modificări de
comportament: 

1. Beau multă apă;
2. Nu se deplasează;
3. Refuză hrana administra-

tă; 
4. Au coada, picioarele, ure-

chile, abdomenul colorate în
roşu închis;

5. Au constipaţie urmată de diaree;
6. Se deplasează greoi şi au tremu-

rături musculare.

Cum arată un porc bolnav
de pestă porcină africană?

Nu există semne clare care să indi-
ce boala, semnele pot fi atribuite şi
altor boli. Dar se pot observa la porcii
bolnavi semne ca:

l moarte rapidă, intervenită într-
un timp extrem de scurt;

l temperatură foarte ridicată (40,5
– 42 ◦C) şi stare febrilă;

l roşeaţă sau învineţire a pielii, a
marginilor urechilor, a vârfului picioa-
relor, a abdomenului şi pieptului;

l lipsa poftei de mâncare, apatie şi
împleticire în mers; 

l vomitături, diaree (uneori cu
sânge) şi urdori la ochi.

Pesta porcină lovește din nou judeţul Arad.
Tot ce trebuie să știi despre această boală


