
Vor circula din nou trenurile, 
pe ruta Timişoara-

Remetea Mică 
Așa cum vă anunțam încă 
din luna martie, atunci 
când compania CFR a 
hotărât să suspende tre-
nul care face legătura în-
tre Timișoara și Remetea 
Mică, administraţia loca-
lă a făcut toate demersu-
rile pentru ca garniturile 
să circule din nou. 

Mai întâi de toate, în 
momentul în care a fost 
aplicată măsura sistării 
circulaţiei trenurile, repre-
zentanţii administraţiei 
locale din Maşloc, susţi-
nuţi şi de cei din Fibiş şi 
Pişchia, afectaţi în egală 
măsură, au hotărât să facă 

o solicitare către Ministe-
rul Transporturilor, pentru 
reintroducerea trenurilor. 

S-a făcut apoi o anali-
za a indicatorilor de tra-
fic şi a rentabilităţii rutei, 
însă abia acum s-au obţi-

nut promisiuni ferme că 
problema va fi rezolvată. 
Astfel, conform repre-
zentanţilor Ministerului 
Transporturilor, cel târziu 
la începutul lunii octom-
brie, trenurile vor reintra 
în circulaţie. 
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Editorial
Dragi locuitori,

Aşa cum am promis încă din 
primăvară, atunci când reprezen-
tanţii CFR au hotărât să suspende 
circulaţia trenurilor spre comuna 
noastră, am făcut tot posibilul 
să reglementăm această proble-
mă. Astfel, acum pot să vin în 
faţa dumneavoastră cu o veste 
bună. Am primit asigurări de la 
Ministerul Transporturilor, prin 
reprezentanţii Prefecturii Timiş, 
că, în curând circulaţia trenurilor 
pe ruta Timişoara-Remetea Mică.
Deocamdată, trebuie puse la 
punct detaliile privind data în care 
va fi reluată circulaţia garniturilor, 
dar şi frecvenţa cu care vor circula.

În altă ordine de idei, pentru că 
ne apropiem cu paşi repezi de 
începutul şcolii, vreau să le urez 
tuturor elevilor din comuna noas-
tră să se bucure de anul şcolar pe 
care tocmai îl încep, să profite de 
timpul pe care îl petrec împreu-
nă, la şcoală, şi să dea dovadă de 
înțelepciune, pentru ca şi în acest 
an să acumuleze cât mai multe 
cunoştințe. Profesorilor care le în-
drumă paşii le doresc să aibă mul-
tă putere de muncă şi răbdare, iar 
noul an şcolar să fie unul presărat 
cu împliniri şi satisfacţii pe plan 
profesional. 

De asemenea, vă doresc dum-
neavoastră, tuturor locuitorilor 
comunei, ca la început de toamnă 
să fiți la fel de muncitori şi să dați 
dovadă în continuare de spirit 
civic, pentru a ne sprijini în toate 
demersurile pe care le facem pen-
tru dezvoltarea comunei noastre.

Ionel Lupu
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Se lucrează la reabilitarea școlii din Alioș
În ciuda zvonurilor care 
au apărut pe raza comu-
nei, referitor la faptul 
că școala din Alioș s-ar 
închide, reprezentanţii 
Primăriei Mașloc infirmă 
aceste informaţii, și chiar 
vin cu precizări.

În acest moment se fac 
mai multe lucrări de repa-
raţii, acesta fiind un semn 
clar că unitatea de învăţă-
mânt nu îşi închide porţile. 

Pentru ca elevii să revină 
în clase în condiţii cât mai 

bune, administraţia loca-
lă face lucrările anuale de 
întreţinere a şcolii, dar şi 
de reabilitare a faţadei clă-
dirii. 

De asemenea, în Alioş se 
intervine şi la Căminul 
Cultural, acolo unde va fi 
reparată faţada. 



Atenţie! Un nou tip de înşelătorie 
face ravagii

A apărut un nou tip de 
fraudă, metoda ”Provi-
der”, care face ravagii: 
ești sunat de cineva care 
se dă drept operator la 
Telekom, Orange sau Vo-
dafone. Poate fi un fost 
angajat al firmei respec-
tive, pentru că are acces 
la baza de date. Îţi spune 
că este ceva în neregulă 
cu factura ta și te roagă 
să tastezi un cod de cifre. 
Dacă ai făcut asta, îi în-
carci cartela respectivului 
cu 300 de euro!

• „Dacă un corespondent 
lăsă un mesaj să apelaţi 
numărul 06 07 74 52 41, 
nu apelaţi în nici un caz 
acest număr pentru că 
factura dumneavoastră va 
fi încărcată foarte mult. 

După un timp escrocii au 
găsit un alt sistem pentru 
utilizarea frauduloasă a 
mobilelor. Ei vă apelea-
ză pe GSM, se prezintă 
ca fiind Provider Orange, 
Telekom (sau orice reţea 
în care sunteţi abonat), vă 
cer să introduceţi un cod 
care este 09# explicându 
- vă că este vorba de o ve-
rificare a mobilului dum-
neavoastră. Nu tastastaţi 

în niciun caz codul indicat 
şi închideţi imediat”, spu-
ne comisarul şef (r) Gelu 
Marg ină ,preşed inte le 
Asociaţiei pentru Moni-
torizarea Ordinii Publice 
şi Siguranţa Cetăţeanului.

Aveţi grijă la invitaţie! 
Infractorii dispun de dis-
pozitive ce le permit să ci-
tească cu acest cod cartela 
SIM. Nu le rămâne decât 

să creeze o nouă cartelă 
(sau oricât de multe) cu 
care vor vorbi în contul 
tău.

Dacă aveţi un apel telefo-
nic şi pe mobil se afişează 
„A C E” nu răspundeţi; 
anulaţi apelul. Este un vi-
rus care distruge cartela 
SIM şi telefonul mobil. 
Nu deschideţi nici un me-
saj care are ataşată o filă 
numită „Invitaţie”, indi-
ferent cine o trimite. Este 
un virus care deschide o 
Flacără Olimpică. Această 
„arde” întregul hard disc 
al computerului dumnea-
voastră. Acest virus va fi 
trimis de la cineva care are 
adresa dumneavoastră de 
email în lista de contact.

Condiţii mai bune 
pentru elevii 
din Mașloc

Elevii din ciclul gimnazial vor avea parte de o surpriză, 
când se reîntorc la școală. 
În timpul vacanţei, sălile de clase în care învaţă au fost 
dotate cu mobilier nou. Astfel, au fost schimbate modu-
lele de bănci, dar şi scaunele, în patru săli. De asemenea, 
pe parcursul verii s-au făcut, ca de fiecare dată, lucrări de 
igienizare ale şcolii.
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Preselecţie pentru 
echipa de fotbal-fete

S-a făcut preselecţie pentru echipa de fotbal-fete din 
comună. Astfel, vineri, în 3 august, au fost aşteptate 
să ia parte la selecţie toate fetele care au făcut parte 
din echipa de fotbal a Şcolii Gimnaziale Maşloc, dar 
şi din alte localităţi, născute ăntre anii 2003-2004 şi 
2005-2006. 

În echipament sportiv, fetele pasionate de fotbal şi-au 
dat concursul şi au făcut tot ce putut pentru a reuşi să 
intre în echipa de fotbal.



PRIMĂRIEI COMUNEI MAŞLOC

3Nr. 69 | luna august 2018 | 

Cum ne protejăm de căpuşe
Temperaturile ridicate și ploile fa-
vorizează apariţia și răspândirea 
insectelor responsabile cu trans-
miterea mai multor boli la om. 
În această categorie sunt incluse, 
printre altele, căpușele. La nivel 
mondial, după ţânţari, căpușele 
sunt insectele cel mai des responsa-
bile pentru transmiterea bolilor la 
oameni, spun specialiștii.

Boala care pot fi transmisa la om de 
către căpuşe este boala Lyme (boreli-
oza). În cazul căpuşelor, deşi nu toate 
muşcăturile pot provoca infectarea, 
acestea pot transmite la om boala 
Lyme, o afecţiune gravă care afec-
tează întregul organism. Din cauza 
simptomelor care nu sunt specifice 
(manifestări pseudogripale, oboseală 
accentuată, dureri de cap şi articula-
re, tulburări de somn), boala Lyme 

(borelioza) nu este uşor de depistat 
şi poate fi confundată cu alte afec-
ţiuni (fiind numită din acest motiv 
“boala cu 1000 de feţe”). Simptomul 
distinctiv este o pată de dimensiuni 
mari pe piele, în locul înţepăturii de 
căpuşă, un eritem migrator pe baza 

căruia medicul poate da un prim di-
agnostic al bolii în primul stadiu al 
infecţiei.

În cazul în care depistăm o căpuşă 
pe corp, medicii recomandă scoate-
rea cât mai rapidă a insectei. Dacă 
nu poate scoate singur căpuşa, pa-
cientul trebuie să ajungă de urgenţă 
la medicul de familie sau la camera 
de gardă a unui spital pentru extra-
gerea ei. Medicul infecţionist este cel 
care stabileşte profilaxia. În prima 
etapă diagnosticul este clinic, prin 
observarea eritemului migrator (pată 
de mari dimensiuni). Testarea sero-
logică se face numai după minim 4 
săptămâni de la muşcătura căpuşei, 
din cauză că anticorpii apar tardiv, 
boala Lyme fiind o afecţiune care se 
manifestă la aproximativ o lună după 
muşcătura infectantă.

ANUNŢ CONCURS
PRIMĂRIA COMUNEI MAŞLOC, LOC.MAŞLOC, NR.95, JUD. TIMIŞ
organizează în data de 12.09.2018, concurs pentru ocuparea a unui post contractual vacant de muncitor calificat III (tracto-
rist), pe perioadă nedeterminată.
         Conditiile generale de participare la concurs sunt prevăzute la art.3 din HG nr.286/2011. 
         Condiţiile specifice de participare la concurs sunt: 
 • studii gimnaziale/profesionale/liceale,
 • permis de conducere valabil pentru tractor,
 • vechime minimă: 5 ani.
          Concursul constă într-o probă scrisă şi o probă practică şi se organizează la sediul Primăriei com. Maşloc astfel:
 • probă scrisă în data de 12.09.2018, ora 9.00 
 • probă practică în data de 12.09.2018  orele 12.00.
Bibliografia:
1. Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale,republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  art. 23 – 28,
2. OUG 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicata, cu modificările şi completările ulterioare,
    LEGE Nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice.
Dosarul pentru înscrierea la concurs va conține următoarele documente:

1. Cerere pentru participare la concurs
2. Curriculum vitae
3. Copie  carte de identitate  în termen de valabilitate
4. Copie  permis de conducere 
6. Fişa medicală 
8. Cazier judiciar,
9.Copie diplomă de studii, acte vechime în muncă.

           Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în perioada 21.08.2018 – 11.09.2018 inclusiv,între orele 09.00 – 15.00, 
la sediul Primăriei com. Maşloc, loc. Maşloc, nr.95, jud. Timiş. Relații la tel.0256.231.205.
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ANUNŢ CONCURS
PRIMĂRIA COMUNEI MAŞLOC, LOC.MAŞLOC, NR.95, JUD. TIMIŞ
organizează în data de 11.09.2018, concurs pentru ocuparea a două posturi contractuale vacante de şofer microbuz şcolar, pe 
perioadă nedeterminată.
         Conditiile generale de participare la concurs sunt prevăzute la art.3 din HG nr.286/2011. 
         Condiţiile specifice de participare la concurs sunt: 
 • studii gimnaziale/profesionale/liceale,
 • permis de conducere categoria D,
 • certificat de pregătire profesională a conducătorului auto categoria D,
 • vechime minimă ca şofer categoria D: 5 ani.
         Concursul constă într-o probă scrisă şi o probă practică şi se organizează la sediul Primăriei com. Maşloc astfel:
 • probă scrisă în data de 11.09.2018, ora 9.00 
 • probă practică în data de 11.09.2018 orele 12.00
         Bibliografia:
1. Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale,republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  art. 23 – 28,
2. OUG 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicata, cu modificările şi completările ulterioare,
    LEGE Nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice.
Dosarul pentru înscrierea la concurs va conține următoarele documente:

1. Cerere pentru participare la concurs
2. Curriculum vitae
3. Copie  carte de identitate  în termen de valabilitate
4. Copie  permis de conducere categoria ,,D” 
5. Copie  atestat profesional pentru transportul public de persoane în termen de valabilitate
6. Fişa medicală 
7. Aviz psihologic 
8. Cazier judiciar,
9. Copie diplomă de studii, acte vechime în muncă.

           Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în perioada 21.08.2018 – 11.09.2018 inclusiv,între orele 09.00 – 15.00, 
la sediul Primăriei com. Maşloc, loc. Maşloc, nr.95, jud. Timiş. Relații la tel. 0256.231-205.

PREVENIREA FURTURILOR DIN LOCUINȚE COMISE 
PRIN FALSE CALITĂȚI SAU VÂNZĂRI DE PRODUSE

Acest tip de infractor este politicos 
și pretinde a fi un reprezentant al 
autorităților publice, companiilor 
de utilități sau prestatori de servicii 
(deratizare).

Este convingător şi insistent, poa-
te fi bărbat sau femeie, iar povestea 
spusă nu poate fi refuzată pentru că 
aparent este în beneficiul victimelor. 
Recomandări: Înainte de a permite 
accesul în locuință unor persoane 
necunoscute, solicitați întotdeauna 
CARTEA DE IDENTITATE şi 

LEGITIMAȚIA DE SERVICIU. 
Fiți precauți la astfel de prestatori de 
servicii, mai ales dacă nu ați solici-
tat în prealabil un astfel de serviciu 
sau dacă nu a fost anunțat din timp 
de administratorul de bloc sau şeful 
de scară. Solicitați întotdeauna PE 
LOC o chitanță/factură pentru ori-
ce fel de serviciu prestat la domiciliu. 
Refuzul sau sustragerea persoanei de 
a vă furniza o chitanță în schimbul 
banilor primiți, să vă dea certitudinea 
că este o înşelătorie. 


