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Ziar local al orașului Sântana
Apare lunar și se distribuie gratuit în Sântana și Caporal Alexa

Primul sistem de bike sharing din județ
se află în Sântana
Reţeaua de piste de biciclete a
orașului Sântana a fost inaugurată. Cu o lungime totală de aproape opt kilometri, înseamnă însă
mai mult decât un loc pe unde se
pot plimba cicliștii fără să încurce traficul. Înseamnă opt staţii de
bike sharing cu un total de 180 de
posturi și 90 de biciclete pentru închiriat
Vremea frumoasă, mulți participanți și o bună organizare, așa se poate descrie evenimentul organizat
de către primăria orașului, duminică, 16 octombrie, pentru promovarea proiectului „Amenajare piste de
biciclete în orașul Sântana. Într-o
ambianță prietenească, mulțimea de
participanți a făcut o plimbare inedită cu bicicletele europene sau cu
bicicleta personală. Traseul propus
a avut ca punct de pornire primăria
orașului, de unde participanții au
primit bicicletele, a străbătut orașul
până la sensul giratoriu de lângă

stadion și apoi s-au deplasat până la
ieșirea din Sântana către Zimand.
Punctul de sosire a fost parcul
„Katharina Ackermann”, unde a fost
organizat un moment oficial la care
au luat cuvântul primarul orașului
și președintele Consiliului Județean
Arad, domnul Iustin Cionca. În final s-a organizat o tombolă în care
s-au oferit prin tragere la sorți 20 de
premii în echipament sportiv și abo>>> pag. 5
namente anuale.

„Pista leagă principalele obiective de interes pentru locuitorii din
Sântana, tranzitează localitatea de
la nord la sud și de la est la vest, pe
marginea drumurilor județene care
tranzitează localitatea și de asemenea face legătura cu fabrica EKR
și gara CFR.Ne bucurăm că acest
proiect este aproape implementat și
sperăm să folosim pista de biciclete
cât mai mulți ani de aici înainte. Aș
vrea să mulțumesc tuturor acelora
care sunt implicați în acest proiect,
domnului arhitect șef Laurian Negrău, colegilor de la proiecte europene și tuturor celor care au muncit ca
acest proiect să poată fi implementat cu succes. Vă mulțumesc tuturor
pentru participare, vă urez mult succes în tot ceea ce faceți, sănătate și să
putem participa de acum încolo pe
piste. Vă mai anunț că am depus o
altă solicitare pentru finanțare europeană, pentru extinderea pistei de
biciclete până în satul Caporal Alexa și pânăîn zona industrială. Suntem optimiști și sperăm să semnăm
contractul de finanțare.”
Primar Daniel Tomuța

Inaugurarea terenului de fotbal în Caporal Alexa
Data de 15 octombrie 2022 este
o dată care va rămâne în memoria
locuitorilor din localitatea Caporal
Alexa și din orașul Sântana odată cu
inaugurarea festivă a bazei sportive,
prin finalizarea celor mai importante lucrări și omologarea la nivel de
liga a 4-a frumoasei baze sportive.
În prezența președintelui Consiliului Județean Arad, domnul Iustin
Cionca, a Președintelui Asociației
Județene de Fotbal Arad domnul
Răzvan Cadar, a domnului deputat
Sergiu Bîlcea, a domnului primar
al localității Sântana, Sorin Daniel
Tomuța, a domnului manager general al CS Unirea Sântana - Cătălin
Silviu Puia, a domnului președinte al
AS Viitorul Caporal Alexa, Lipovan
Alin, a multor sportivi juniori ai ambelor cluburi, părinți, susținători și
iubitori ai fotbalului s-a realizat tă-

ierea panglicii inaugurale și Sfințirea
de către preotul paroh Liviu Pamfiloiu a bazei sportive.
Baza sportivă modernă beneficiază de tot ce este necesar pentru buna
desfășurare a competițiilor sportive
de nivel ridicat, a meciurilor oficiale sau amicale pe care atât echipă CS
Unirea Sântana cât și echipa AS Viitorul Caporal Alexa le vor disputa
atât la nivel de seniori cât și la nivel
de juniori.

-cabină observator cu 4 locuri pe
scaun și masă;
Baza sportivă
- foișor pentru filmat;
din Caporal Alexa,
- tabelă de marcaj manuală;
are în componență
-instalație de nocturnă cu lampă
următoarele:
led însumând 8200 lumeni;
-un teren de fotbal cu dimensiuni- - instalație de irigat automatizată;
le de 100m lungime 60m lățime;
-două vestiare pentru echipe cu o
-porți fotbal din aluminiu omolo- capacitate de 25 persoane, cu băi
gate UEFA;
propri însumând 5 dușuri cu scur- două bănci de rezerve cu 13 lo- gere în pardoseală;
curi pe scaune;
- vestiar arbitrii cu baie proprie,
wc, duș;
- toaletă cu două cabine wc-uri
+pișoar;
-toaletă pentru femei.
Baza sportivă mai beneficiază de
asemenea de o clădire cu două magazii de echipamente, o parcare cu
piatra concasată.
După tăierea panglicii inaugura-
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CMYK

le și alocuțiunile pe care distinșii
oaspeți ai localității le au avut în fața
celor prezenți, pe terenul de fotbal
s-a disputat un meci amical între
echipe de Juniori ,,C,, ale cluburilor AS Viitorul Caporal Alexa și CS
Unirea Sântana .
Sperăm că această baza sportivă să deservească în cele mai bune
condiții cele două echipe, atât la nivel de seniori, cât și la nivel de grupe
>>> pag. 5
de juniori.
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Despre ajutoarele de încălzire
Stimați cetățeni ai orasului Sântana și
ai satului Caporal Alexa, dorim să vă
aducem la cunoștiință că dosarele pentru ajutorul de încălzire se pot depune
începand cu data de 10.10.2022, la sediul Direcției de Asistență Sociala, str.
Mihai Viteazul, nr.24

ANUNȚ

privind acordarea ajutorului pentru
încălzirea locuinţei cu gaze naturale,
energie electrică sau lemne, cărbuni,
combustibili petrolieri și a suplimentului pentru energie
SEZONUL RECE 01 noiembrie 2022
– 31 martie 2023
Potrivit Legii nr.226 /2021 privind
stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil
de energie și a normelor metodologice de aplicare aprobate prin HGR nr.
1073/2021, beneficiază de ajutoare de
încalzire a locuinței pe perioada sezonului rece pentru acoperirea integrală
sau după caz, a unei părți din cheltuielile cu încălzirea locuinței, precum
și de supliment pentru energie pe tot
parcursul anului, consumatorii vulnerabili care îndeplinesc condițiile.
Ajutorul pentru încălzirea locuinței
se acordă pentru un singur sistem
utilizat pentru încălzirea locuinței,
pe perioada sezonului rece, declarat
de persoana singură, respectiv de un
membru al familiei care are capacitate deplină de exercițiu al drepturilor
civile, care devine titularul ajutorului.
De asemenea ajutorul pentru încălzire se acordă numai pentru o singură
locuință, respectiv pentru locuința de
domiciliu, sau după caz, de reședință.
Ajutoarele prevăzute se acordă pe
bază de cerere și declaraţie pe propria răspundere însoțită obligatoriu
de documente justificative privind
componența familiei, veniturile realizate de membrii acesteia precum și
acte doveditoare privind locuința sau

bunurile deținute de aceștia. În cererea și declaraţia pe propria răspundere
solicitantul ajutorului pentru încălzire
și al suplimentului pentru energie are
obligaţia de a menţiona componenţa
familiei, veniturile realizate, elementele de identificare a furnizorului, codul de client și locul de consum, bunurile aflate în proprietate, închiriere,
concesiune, comodat sau altă formă
de deţinere, cuprinse în lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării
ajutorului pentru încălzire.
Dosarele pentru ajutoarul de încălzire și suplimentul pentru energie se pot depune la sediul Direcției
de Asistență Socială respectând
programul cu publicul:
Luni
12:00-16:00
Marți
8:00-12:00
Miercuri
12:00-16:00
Joi
8:00-12:00
Vineri
8:00-11:00
Venitul mediu net lunar până la
care se acordă ajutorul pentru încălzire este de 1.386 lei/persoană, în cazul familiei, și de 2.053 lei, în cazul
persoanei singure.
Pentru mai multe informații vă
puteți adresa Direcției de Asistență
Socială clădire situată pe strada Mihai Viteazu, nr.24 sau le puteți obține
de pe site-ul Primăriei Orașului Sântana sau de pe facebook-ul Primăriei.
Direcția de Asistență Socială

OBLIGAȚIILE BENEFICIARILOR DE AJUTOARE PENTRU
ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI / SUPLIMENTULUI PENTRU ENERGIE:

1. Declararea tuturor bunurilor deţinute, iar dacă acestea duc la excluderea dreptului nu se mai depune depune cererea pentru acordarea dreptului.
2. Comunicarea în scris a modificărilor cu privire la componenţa familiei;
3. Comunicarea în scris a modificărilor veniturilor realizate de membrii
acesteia, prin depunerea unei noi cereri și declaraţii pe proprie răspundere, însoţită de actele justificative, la sediul DAS Santana.
•
Această obligaţie este imperativă, neîndeplinirea ei ducând la recuperarea în to-talitate a ajutorului acordat, începând cu luna următoare
producerii modificării.
•
Nedeclararea corectă a componeneţei familiei/a veniturilor familiei/ a deţinerii de bunuri aflate în lista bunurilor care duc la neacordarea
ajutorului reprezintă in1.2. Pentru acordarea ajutoarelor de încălzirea locuinţei cu gaz metan, energie electrică, lemne sau combustibili solizi:
- 0 – 1386 lei/membru de familie pentru familii
- 0 – 2053 lei pentru persoana singură
* Compensaţia se acordă prin acoperirea unui procent din valoarea de
referință stabilită funcție de tipul de încălzire, dar nu mai mult de consumul lunar efectiv
Direcția de Asistență Socială
SÂNTĂNEANUL
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SVSU Sântana informează
Stimați cetățeni, vă aducem la
cunoștiință faptul că în luna octombrie Serviciul Voluntar pentru
Situații de Urgență a intervenit
pentru lichidarea a 2 incendii produse la imobile.
Un incendiu produs, pe strada Rozelor, la un aragaz, datorită uzurii
furtunului de alimentare cu gaz și
a prizei defecte. Dezvoltarea incendiului a fost oprită prin vigilența
unui vecin care a folosit un stigător
cu pulbere, până la sosirea echipajului de pompieri care au lut măsurile necesare pentru prevenirea
declanșării unui nou incendiu.
Al doilea incendiu a avut loc pe
strada Păcii, la un imobil nelocuit.
Au ars deșeuri menajere care se găseau în una din camerele imobilului.
Degajarea puternică de fum a alertat
vecinii care au sunat la numărul de
urgență 112.
Dorim pe această cale să atragem
atenția părinților asupra pericolelor
la care se expun copii care din curiozitate sau joacă pot provoca un
incendiu dacă au la îndemână mijloace de aprindere.
Un alt aspect care vizează siguranța
gospodăriei sunt mijloacele de încălzire, astfel:
În sezonul rece se utilizează mijloacele de încălzire foarte mult, motiv pentru care incendiile cauzate de
coșurile de fum sunt mai frecvente
în această perioadă.
Prevenirea incendiilor
coșurilor de fum:
Pentru a putea preveni declanșarea
unei autoaprinderi a hornului care
poate avea consecințe devastatoare,
vă recomandăm să puneți în aplicare următoarele măsuri:
Reguli obligatorii pentru prevenirea aprinderii coșului de fum:
1. Curățați coșul de fum cel puțin
odată pe an, mai ales înainte de începerea sezonului rece. Apelați la o
persoană sau firmă autorizate pentru verificarea și curățarea hornului;
2. La trecerea prin acoperiș se va
lăsa o distanță de cel puțin 10 cm între fața exterioară a coșului de fum și

elemente ale acoperișului care pot fi
inflamabile (lemn, plastic, folii etc.);
3. Nu încastrați în coșul de fum elemente combustibile ale planșeului
(căpriori, grinzi, scânduri, etc.).
Apelați la un profesionist pentru curățarea coșului de fum în
siguranță
Recomandări pentru limitarea riscului de producere a unui incendiu
de la coșul de fum:
• Prelungiți coșul de fum cu 0,5-0,8
m deasupra acoperișului, pentru ca
fumul să poată fi evacuat în aer fără
a se lovi de o suprafață care să îi altereze traiectoria;
• Nu utilizați un coș din zidărie
care nu este tencuit;
• Hornurile din zidărie trebuie întreținute și verificate periodic
pentru a depista și repara urgent fisurile produse;
• Coșurile de fum metalice nu se
instalează la o distanță mai mică de
70 cm față de pereții din scândură
sau alte obiecte inflamabile aflate în
proximitatea acestuia;
• Nu supraîncărcați sobele/șemineele și utilizați doar material
combustibil compatibil cu acestea;
Folosiți doar lemn uscat:
• Nu utilizați combustibil lemnos
cu o umiditate mare
• Închideți ușa sobei/șemineului
atâta timp cât focul arde în interior;
• Plasați o tăviță metalică în fața ușei
sobei/șemineului pentru a preveni
căderea jăraticului pe pardoseală;
• Nu adormiți nicodată cu focul
aprins în sobă/șemineu;
• Nu lăsăți focul aprins cât timp
sunteți plecat de acasă;
• Nu lăsați copiii nesupravegheați
în prezența focului.
SVSU Sântana

Stefan Hell
la Vatican
Așa cum am anunțat în numărul
trecut al ziarului nostru, Stefan
Hell, cetățean de onoare al orașului
Sântana și directorul Institutului
Max Planck pentru Chimie Biofizică din Göttingen, a avut onoarea
de a fi numit membru în Academia
Pontificală de Științe a Vaticanului.
Un articol amplu despre acest eveniment a fost publicat în numărul
din 20 octombrie al ziarului Banater
Post din Munchen. Autorul articolului din presa germană, sântănea-

nul Josef Lutz, a menționat faptul
că fizicianul Stefan Hell este originar din orașul nostru. Tot dumnealui ne-a trimis pentru publicare în
ziarul local o fotografie de la întâlnirea domnului Stefan Hell cu Papa
Francisc. Felicitări încă o data!
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Secția JUDO pe podium în Croația

Mulțumiri transmit și Consiliului Local al
În data de 16.09.2022,
5 judoka au obținut 6 medalii Orașului Sântana, d-lui primar Daniel Sorin
Tomuța și nu in ultimul rând părinților, care
la concursul din Croația

În data de 16.09.2022, fetele noastre lup- au făcut posibilă participarea și la această
tătoare, au făcut cunoscut numele clubu- competiție !
Inspector C.S.U.Sântana,
lui sportiv prin medaliile obținute și in
CROAȚIA, unde s-a intonat de patru ori
Angela Giurgiu
imnul României, pentru cele patru medalii
de AUR, obținute de trei judoka:
Cotu Miruna U14 și cea mai tehnică judoka, de la această categorie;
Paven Amelia dublu medaliată la Categoria U16 și U18 și cum era de așteptat, cea
mai tehnică judoka la această categorie, cu
doi ani, peste vârsta ei;
Roxana Margarit U18, o frumoasă revenire pe podium si nu oricum, ci pe prima
treaptă a podiumului;
Un merituos loc II, obținut de Yasmina Rus -U 10, debutantă la Competiții
Internaționale, la o categorie peste vârsta ei ;
Locul III, obținut de Maia Marian , cea
mai nouă componentă a echipei, de la clubul nostru, o sportivă „bătăioasă” care sigur
va reuși să facă pasul mult dorit, spre prima
treaptă a podiumului ;
Felicitări fetelor noastre dragi, ne-ați umplut ochii cu lacrimi de bucurie
Respect și admirație, sensei Sebastian Rus
și mii de mulțumiri, din partea părinților ;

Unirea Sântana -lider
în liga IV-a

Un început de campionat
foarte bun pentru prima echipă de fotbal a orașului nostru.
Unirea Sântana confirmă
așteptările și după opt etape ocupă fotoliul de lider în
liga a IV-a.
Așa cum arată acum clasamentul, echipa noastră este
singura echipă neînvinsă în
acest tur de campionat, cu
un singur meci egal și cu cel
mai bun golaveraj. Încurajator este faptul că avem cel
mai bun atac, cu cel mai mare
număr de goluri marcate,
dar avem și o apărare foarte
bună, cu cele mai puține go-

luri primite.
Rezultatele ultimelor 4 etape sunt următoarele:
Etapa a 5-a
Unirea Sântana – CS Glogovăţ 4-0 (au marcat Stanciu – 2
și Șulea – 2)
Etapa a 6-a
Unirea Sântana – CS Socodor 3-2 (Trabalka, Șulea și
Olteanu)
Etapa a 7-a
ACS Viitorul Arad-CS Unirea Sântana 0-0
Etapa a 8-a
Unirea Sântana – Victoria
Nădlac 4-0 (Trabalka 3, Olteanu 85)

Rezultate AS Viitorul
Caporal Alexa tur Liga 5B

CS REAL HORIA - AS VIITORUL CAPORAL ALEXA 4-2
AS VIITORUL CAPORAL ALEXA- FC FRONTIERA PILU 4-3
AS VIITORUL CAPORAL ALEXA - CS ÎNFRĂŢIREA IRATOȘU 1-1
CS ȘOIMII LIPOVA -AS VIITORUL CAPORAL ALEXA 8-2
AS VIITORUL CAPORAL ALEXA - CS ȘOIMII LIVADA 4-3

Rezultate FC Sântana 2016
FC SÂNTANA 2016 - CS ȘOIMII LIVADA 3-2
CS PODGORIA GHIOROC - FC SÂNTANA 2016 4-1
FC SÂNTANA 2016 - CS SOFRONEA 2-2
FC SPICUL OLARI - FC SÂNTANA 2016 2-2
FC SÂNTANA 2016 - FC FRONTIERA PILU 3-1

Știați că ...
Cuvioasa
Parascheva
Preacuvioasa maica noastră Parascheva, de la
Iași, ,,a Moldovei luminătoare” s-a născut în satul
Epivat din Tracia răsăriteana, nu departe de Constantinopol , pe la începutul secolului al XI-lea,
într-o familie de creștini de bun neam. Fericită
Parascheva, iubind mai mult decat orice pe Hristos, la vârsta de 15 ani a intrat într-o mănăstire
de fecioare din orașul Heracleea Pontului. La
vârsta de 25 de ani, luind porunca de la îngerul

Domnului, s-a reîntors în patrie și s-a nevoit încă
doi ani lângă biserica satului natal, Epivat.
Pe la jumătatea sec al XI-lea, la vârsta de doar
27 de ani și-a dat sufletul în mâinile lui Dumnezeu fiind înmormântată aproape de malul marii.
Mai târziu, în urma unor minuni la mormântul
ei, moaștele Sfintei Parascheva au fost aflate întregi în pământ și s-au pus în Biserica Sfinților
Apostoli din satul Epivat. Aici au stat sfintele ei
moaște aproape 175 de ani.
În anul 1223 tarul romano-bulgar Ioan Asan
al II-lea (1218-1241) a stramutat moaștele Sfintei Parascheva la Târnovo, capitala Bulgariei,
fiind depuse în catedrala cu hramul ,,Adormirea
Maicii Domnului’’.

În anul 1393 ,cazând Bulgaria sub ocupația
turcilor, sfintele ei moaște au fost stramutate
la Belgrad, unde rămân peste o sută de ani. În
anul 1521 turcii ocupă și Serbia și iau ostatice
moaștele Cuvioasei Parascheva, pe care le duc în
palatul sultanului din Constantinopol. Apoi sfintele ei moaște sunt răscumpărate de la turci de
către Patriarhia Ecumenica cu 12.000 de ducati
de aur și raman in Catedrala patriarhala timp de
120 de ani.
În anul 1641 ,ajungând Patriarhia de Constantinopol datoare la poarta otomana cu sume mari
de bani, ce reprezentau birul anual impus asupra
Bisericii, DOMNUL MOLDOVEI, VASILE LUPU, a
achitat turcilor toate datoriile Patriarhiilor de

Constantinopol și Ierusalim pe mai mulți ani, iar
PATRIARHUL PARTENIE, drept recunoștiința, i-a
dăruit moaștele Cuvioasei Parascheva.
În anul 1641, la 13 iunie, moaștele Cuvioasei au
ajuns în Iași și au fost așezate în frumoasă Biserica atunci zidița, a Mănăstirii Sfintilor Trei Ierarhi.
Aici au stat până la 26 decembrie 1888, când au
fost scăpate prin minune de un incendiu. Apoi au
fost mutate în nouă Catedrală mitropolitana din
Iași, unde se află și astăzi.
Sfânta Parascheva de la Iași se prăznuiește la
14 octombrie, când se face un mare pelerinaj la
moaștele ei.
Profesor. Livius Mișcoi
SÂNTĂNEANUL
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Construcția casei de cultură
aproape de ﬁnalizare
Cea mai importantă investiție
în domeniul culturii din oraș este
aproape de finalizare.
S-au aplicat tencuielile decorative în exterior și odată încheiată
această operațiune au fost demontate și schelele. În interior se execută în ritm alert ultimele zugrăveli
și se montează elementele pentru
instalația de încălzire. Construc- dorește să finalizeze lucrările înainte
torul casei de cultură a declarat că de sfârșitul anului.

Grupuri sanitare amenajate
la sala de JUDO
O clădire veche s-a transformat
încetul cu încetul într-o adevărată
bază de pregătire pentru campioni.
Începând din această toamnă, la
sala de judo au fost date în folosință
grupuri sanitare moderne și cabine
de duș. Campionii și viitorii noștri
campioni beneficiază acum de cele
mai bune condiții de antrenament.
Le urăm mult succes!

Parcul EUROPA- în lucru
S-au construit gradenele dintre
cele două terenuri de sport și s-a
turnat platoul de beton din viitorul parc. În același timp se lucrează
la efectuarea sistemului de irigație
pentru zonele verzi și la zona unde
vor fi amplasate covorul din tartan și echipamentele de joacă pentru copii. Tototdată, vor fi montate
rețelele pentru sistemul de iluminat.
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Cinci noi proiecte
au fost depuse spre ﬁnanțare
în cadrul programului PNRR
1. Pentru Axa de investiții 1.3 -Reabilitarea moderată a clădirilor publice
pentru a îmbunătăți serviciile publice
prestate la nivelul UAT avem depuse
doua proiecte :
-Reabilitarea școlii gimnaziale
Sântana de pe strada 1 Decembrie, nr.
36. Proiectul propus are valoarea totală de 5.025.092,16 lei;
-Reabilitarea energetică a scolii
gimnaziale „S. Ana” situată pe strada Câmpului, nr. 107. Prin proiectul
propus se dorește reabilitarea energetică a clădirii și implicit creșterea
atractivității acesteia.
2.Construirea de locuințe pentru
tineri /locuințe de serviciu pentru
specialiști din sănatate și învățământ
din Orașul Sântana, Județul Arad.
Proiectul vizează construirea a două
cladiri noi,eficiente din punct de vedere energetic de tip locuință rezidentială multifamilială. Noile unitați
de locuit vor fi conforme cu ținta
privind atingerea pragului de minim 20% consum primar de energie
,în conformitate cu cerințele privind
construcțiile Nzeb.Valoarea proiectul
este de 9.146.179,69 lei.
3. Pentru Axa de Investitii I.1.1 -Înoirea parcului de vehicule destinate
transportului public (achizitia de vehicule nepoluante), s-a depus un pro-

iect în parteneriat cu comuna Olari.
-Înoirea parcului de vehicule destinate transportului public în
Orașul Sântana și Comuna Olari. În
cadrul proiectului se urmarește achizitia a doua autobuze nepoluante și
montarea a doua stații de încărcare.
Valoarea totală a proiectului este de
5.030.999,40 lei;
4. Axa de Investitii I.1 -Mobilitate
urbană durabilă, subinvestitia I.1.1.4,
asigurarea infrastructurii pentru
transportul verde. În prezentul proiect
se dorește extinderea pistei de biciclete existente prin construirea a două
tronsoane noi cu o lungime de 8.03
km. Primul tronson va lega orașul de
zona industrială, lângă DJ 719 până la
fabrica de aluminiu HAI, iar al doilea
tronson va face legătura între Orasul
Santana și satul aparținător Caporal
Alexa;
5. Componenta 3 -Axa de Investitii
I.1a -Înființarea de centre de colectare
deșeuri prin aport voluntar:
-Înființare centru de aport voluntar pentru deșeuri în Orașul Sântana. Proiectul propus vizează dezvoltarea unui management eficient
al deșeurilor prin suplimentarea
capacitățiilor de colectare separată.
Valoarea totală a proiectului este de
3.830.914,00.

Din activitatea PREST COM

Proiectul Urbarial Haus
La clădirea istorică în care a
funcționat prima școală din oraș
s-au zugrăvit interioarele și s-a montat sistemul de preluare al apelor
pluviale. Au fost executate lucrări
de hidroizolație la zidul din spatele

clădirii și se montează gresia în fosta pivniță, care va deveni sală pen- Societatea de gospodărire aflată Bistriței colț cu Mărășești.
tru diverse evenimente. Lucrările de sub autoritatea Consiliului Local - Lucrări de reparații trotuare pe str.
construcție de la etaj sunt finalizate Sântana a realizat în luna septem- Muncii între str. Crișului și Plopului.
în proporție de 80%, fiind montate
- Întreținere spații verzi.
brie următoarele lucrări:
ușile, ferestrele și parchetul.
- Lucrări de reparații trotuare pe - Tuns pomișori și gard viu în parstr. Bistriței colț cu str. Bicazului , curile din Sântana și Caporal Alexa.
Primăria Orașului Sântana
str. Bistriței colț cu str. Rozelor și str.

Noi utilaje

Reabilitarea
școlii de pe
strada Unirii

Reabilitarea acestei școli este încheiată. Pentru a putea primi elevii
așa cum se cuvine mai este de făcut
doar un pas. Primăria așteaptă ca
societatea de distribuție a energiei
să instaleze noul contor de curent
trifazic.
Primăria Orașului Sântana

Încercând să rezolve cât mai prompt
problemele ce apar în infrastructura
rutieră, mai ales în perioada de iarnă când stațiile de asfalt sunt închise, primăria orașului s-a dotat cu
utilajele necesare pentru plombarea
gropilor de mici dimensiuni din asfalt. Au fost achiziționate o mașină
de tăiat asfalt, o talpă pentru tasat
și mixtură asfaltică la rece. Viceprimarul orașului, domnul Dinorel

SÂNTĂNEANUL

CMYK

Muscă, ne-a informat că muncitorii
de la gospodăria comunală au plombat deja câteva gropi și ne roagă să
fim îngăduitori dacă în prima fază
reparațiile nu sunt de cea mai bună
calitate.
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Aproape opt kilometri de piste
pentru biciclete, opt staţii de bike sharing
şi 90 de biciclete de închiriat, la Sântana

Date tehnice

În 15.04.2019 a fost perfectat contractul pentru finanțarea proiectului „Construirea de piste pentru
biciclete în orașul Sântana” finanțat
de Uniunea Europeană prin Programul Operațional Regional 20142020.
În 26.08.2020 a fost semnat contractul de execuție a proiectului european „Construirea de piste pentru biciclete și a parcărilor aferente
în orașul Sântana”, între Primăria
Sântana și firma S.C. GMA GRIMAR FAMILY S. R. L
În 20.09.2020 a început construcția,
iar finalizarea lucrărilor este prevăzu-

tă pentru primăvara 2022.
Lungimea totală a pistelor este de
7,5 km și se întinde de-a lungul străzilor: Muncii, Ghioceilor, M. Viteazul, Rodnei, Căprioarei, Bradului,
Horia.
Lățimea pistelor cu dublu sens este
de 2 m, din care 1,8 m este asfaltată, iar pe lateral sunt borduri de 10
cm. De-a lungul pistei au fost puse
în funcțiune 8 stații bike sharing cu
un total de 180 de posturi si 90 de
biciclete pentru închiriat!
Oferta pentru biciclete și tot sistemul de organizare au fost câștigate
de o firmă cu experiență mondială
care a livrat deja 90.000 de bicicle-

Circulația pe pista de biciclete

Pentru a preveni accidentele vă facem cunoscute
principalele reguli pe care trebuie să le respectăm
atunci când circulăm pe pista de biciclete .
Pista pentru biciclete este destinată circulației
bicicletelor, trotinetelor electrice și mopedelor.
Nu este destinată circulației sau staționării pietonilor. Aceștia au la dispoziție trotuarul.
Pista de biciclete nu oferă prioritate față de drumul cu care se intersectează. Acest lucru este semnalizat bicicliștilor prin semnalizare cu semnul

te în 7.000 de stații din lume. Bicicletele care vor fi livrate la Sântana
sunt confecționate în Canada, iar
firma contractuală a executat proiecte în multe orașe mari din lume
ca: New York, Washington DC,
Chicago, Barcelona, Londra, Monaco și Valencia.
Suma totală prevăzută pentru execuția lucrării este de
7.582.944.00, în care TVA-ul este
inclus. Aceasta înseamnă aproximativ 1,5 milioane de Euro. Orașul
Sântana a trebuit să contribuie cu
2% din suma totală. și nu are voie
să producă foloase din aceasta.
JOSEF LUTZ

STOP.
Traversarea drumului se face pe trecerea de pietoni, iar biciclistul trebuie să circule pe lângă bicicletă.
Dacă circuli cu bicicleta alături de încă o persoană și te întâlnești cu alți bicicliști, trebuie să mergi
pe un singur rând.
Nu conducem bicicleta cu o mână nici chiar pe
pista de biciclete.
În timpul deplasării nu utilizăm telefonul mobil.
Nu conducem bicicleta sub influența băuturilor

>>> pag. 1 „La Sântana a fost dată

în folosinţă una dintre cele mai practice
piste de biciclete din judeţ, care leagă
toate intrarile în oraș cu zona centrală
și cu fabricile din Sântana. „Felicitari
primarului Daniel Sorin Tomuța, pentru că se gândește la investiţii care cresc
calitatea vieţii în oraș! Ieri a inaugurat
un teren de sport la Caporal Alexa, astăzi pistele de biciclete și urmează Casa
de Cultură. Iar anul viitor noul parc al
orașului. Felicitari și echipei din administraţia liberală a Sântanei și locuitorilor orașului, care au făcut cea mai buna
alegere pentru viitorul orasului!”, a declarat Iustin Cionca.
La rândul său, vicepreședintele Consiliului Județean, domnul Ionel Bulbuc, a
dorit să precizeze că reţeaua de piste de
la Sântana este probabil una dintre cele
mai bine gândite din judeţ. „A fost inaugurată reteaua de piste de biciclete de la
Sântana, probabil una dintre cele mai
bine gandite din județ! Am participat la
eveniment împreună cu fiul meu, pe străzile pe unde pedalam și eu în copilărie.
Pistele pentru biciclete au doua sensuri
de circulație și conectează între ele toate
intrările în oraș.”
Tronsoanele sunt prevazute cu 8 stații
bike sharing, cu un total de 180 de posturi
și 90 de biciclete pentru închiriat. Sântana
este acum printre primele orașe din judet,
incluzând și municipiul, unde se pot închiria biciclete pentru traficul urban!

alcoolice.
Nu transportăm o altă persoană pe bicicletă.
Excepția fac bicicletelor dotate cu scaune speciale pentru copii de până la șapte ani și care sunt
conduse de o persoană majoră.
Este interzis să mergi cu bicicleta fără să menții
contactul ambelor roți cu asfaltul.
Nu transportăm pe bicicletă obiecte care incomodează și care pot pune în pericol conducerea
bicicletei.
Primăria Orașului Sântana

Inaugurarea terenului
de fotbal în Caporal Alexa
>>> pag. 1 Realizarea noului teren
de fotbal este o dovadă că încă se poate,
o dovadă că dacă se dorește implicarea și
unirea tuturor forțelor pentru susținerea
sportului acest lucru este posibil, totul
fiind făcut astfel încât noua generație de
juniori cât și consacrații de la echipele
de seniori ale celor două cluburi pot să
se exprime la adevărata lor valoare și

prin aceste condiții, puse la dispoziție de
autorități
Prin aceasta se dorește în principal
dezvoltarea sportului la nivelul orașului
Sântana și a localității Caporal Alexa,
precum și creșterea unor generații sănătoase pentru care sportul și fotbalul în
mod special să reprezinte o prioritate în
dezvoltarea personală .

Mulțumesc în numele localității, domnului primar Tomuța Daniel,
pentru această realizare de care aveam nevoie pentru diferite activități
sportive, care este benefică tuturor categoriilor de vârstă dar în principal aceasta va fi de folos clubului nostru AS VIITORUL CAPORAL
ALEXA care din acest sezon este compus și de echipa de copii.
Este o bază sportivă modernă și mă bucur că suntem printre locurile
fruntașe la această categorie. Sperăm să obținem cât mai multe victorii și așteptăm susținătorii pentru că acum, după 2 ani, putem spune
„ACASĂ”!- AlinLipovan

SÂNTĂNEANUL
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Căsătoriile lunii SEPTEMBRIE
2022
D U D UMA DANIEL și R UMUNA MA RIA NA
D OR OȚ SAMUEL și MUNTEAAN ESTERA
Ț U NĂ CO R NELIU și G OTAN IOA NA
MAT I Ș R Ă ZVAN-IOAN și IO SIF MĂDĂLINA - GIORGIA NA
PA LC E A A D R IAN-PETRU și CO RAȘ ANDREEA - GIA NINA
COS T E A VL AD -ALEX AND R U și ȘUTIC ĂU CRISTINA
MATEI IOAN și VAȚ L AVIN IA
F E R I C E A N MARCEL și ML AD IN D IANA -TEODORA
H U ZD U P C ĂTĂLIN-B O G DAN și TR IF SIMONA

Luna precedentă au fost oficiate la Primăria Orașului Sântana căsătoriile unor noi cupluri sântănene, care au hotărât
să își unească destinele.
Îi felicit pentru decizia luată, dorindu-le din inimă acestornoi familii să aibă parte doar de zile fericite, pline de bucurie.
CASĂ DE PIATRĂ!
Primar, Daniel Tomuța

CARICATURA LUNII

Din activitatea
Consiliului Local
Consiliul local al Orașului Sântana s-a
întrunit în ședință extrordinară în data
de 21.09.2022, având pe ordinea de zi următoarele:
1. Proiect de hotărâre privind revocarea
Hotărârii NR. 117 din 15.07.2021 privind
aprobarea vânzării prin licitație publică a
imobilului teren intravilan din Sântana,
evidențiat în CF 312271 Sântana, NR. Top
312271 având suprafața de 61.268 mpinițiator Tomuța Daniel Sorin, comisia 1
2. Proiect de hotărâre privind trecerea din
domeniul privat al Orașului Sântana în domeniul public al Orașului Sântana a terenului intravilan înscris în CF NR. 312271 în
suprafață de 61.268 mp- inițiator Tomuța
Daniel Sorin, comisia 1
3. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al Orașului Sântana a terenului înscris în CF NR. 315465 în
suprafață de 30.292 mp, suprafața de teren
identificata în urma finalizării înregistrării
sistematice- inițiator Tomuța Daniel Sorin,
comisia 1
4. Proiect de hotârâre privind rectificarea
bugetului local al Orașului Sântana pentru
anul 2022- inițiator Tomuța Daniel Sorin,
comisia 1
5. Proiect de hotârâre privind aprobarea
investitiei „Înfiintare centre de aport voluntar pentru deșeuri în Orașul Sântana și
satul aparținător Caporal Alexa”- inițiator
Tomuța Daniel Sorin, comisia 1

SÂNTĂNEANUL
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Consiliul local al Orașului Sântana
s-a întrunit în ședință ordinară în data
de 29.09.2022, având pe ordinea de zi
următoarele:

1. Proiect de hotârâre privind desemnarea
reprezentanților Consiliului Local în consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant în Orasul Sântana pentru anul scolar
2022-2023- inițiator Tomuța Daniel Sorin,
comisia 2
2. Proiect de hotărâre privind darea în administrare Parohiei Ortodoxe Caporal Alexa
a capelei mortuare și cimitirului din Orașul
Sântana, sat apartinator Caporal Alexainițiator Tomuța Daniel Sorin, comisia 1 și 3
3. DIVERSE
SUPLIMENTARE ORDINE DE ZI
1. Proiect de hotârâre privind rectificarea
bugetului local al Orașului Sântana pentru
anul 2022
2. Proiect de hotârâre privind actualizarea
devizului general, a indicatorilor tehnicoeconomici a obiectivului de investiţii „ Asfaltare străzi în Orașul Sântana, jud.Arad,
str. Romanței, A.Ipătescu, A.I.Cuza, Nucului
„
3. Proiect de hotârâre privind aprobarea
studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții “Extidere rețea
de alimentare cu apă în Oraș Sântana, sat
Caporal Alexa, județul Arad” finanțat prin
programului naţional de investitii “Anghel
Saligny”
4. Proiect de hotârâre privind aprobarea
cofinanțării obiectivului de investiții “Extidere rețea de alimentare cu apă în Oraș
Sântana, sat Caporal Alexa, județul Arad”
finanțat prin programului naţional de investitii “Anghel Saligny”
Primăria Orașului Sântana

Campanie de colectare a deşeurilor
de origine vegetală

Pentru probleme legate de
distribuția apei potabile vă
rugăm să vă adresați către
Uzina de Apă Sântana:
0257 - 462138
sau Compania de Apă:
0372-782686
Pentru probleme în alimentarea cu energie electrică și
avarii curent:
Enel Distribuţie Banat
0800 070 444

Pentru probleme la gaz
E-ON Gaz
0800 800 928
Pentru becuri stradale arse
Primărie
0357-100 074
Pompieri 112
sau Primărie 0357-100 076
Asistență Socială
0357-100 078
Canalizare dispecerat
0257.234 883

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL
DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR SÂNTANA

face apel la toţi cetăţenii pentru a verifica termenul de valabilitate al actului de identitate, astfel încât să nu devină contravenienţi ai legii.
Titularii actelor de identitate a căror valabilitate expiră au
obligaţia de a solicita eliberarea unui nou document, înainte cu
maxim 180 zile și minim 15 zile înainte de expirarea acestuia.
SPCLEP Sântana
Coordonator Serviciu Insp. Napău Nadia-Ana
SÂNTĂNEANUL

Primăria Orașului Sântana va derula o
campanie de colectare a deșeurilor de origine vegetală (frunze, crengi, etc.)
Campania se desfășoară de la începutul
lunii noiembrie 2022, graficul de colectare se postează în permanență pe pagina
de facebook a primăriei. Vor fi colectare
deșeurile vegetale din tot orașul, campania
finalizându-se în Caporal Alexa.
Campania de colectare v-a începe marți,
1 noiembrie 2022, din zona Crișana până
la str. Cloșca urmând zona de Comlăuș și
care vor contribui în acest fel la menţinerea
finalizându-se cu zona Borodei.
Primăria Orașului Sântana ţine să mulţu- unui oraș curat.
mească pe această cale tuturor cetăţenilor
Primăria Orașului Sântana

COMEMORĂRI
PURCEL TRĂIAN
MOLDOVAN OLGA
COCIOBAN PETRU-GHEORGHE
DEHELEAN ILIE

LAZEA IOAN
MAYER ROSALIA
DEHELEAN ANA
DOROȚ IOAN
EKART ILEANA-ROZALIA
DRAGOMIR ZORICA
KAPETANEAS MARIA

Aducem un pios omagiu celor trecuți la cele veșnice în luna precedentă.
Dumnezeu să-i aibă în pază și să le odihnească suﬂetele.
Primar, Daniel Tomuța
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Anunț Public de participare
Primăria Oraşului Sântana
Strada Muncii, Nr. 120A, Cod
poştal 317280
Telefon: 0357/100074;
Fax: 0357/100075
www.primariasantana.ro
e-mail: contact@primariasantana.ro

informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail
ale persoanei de contact: Orașul Sântana, strada Muncii, nr. 120A, Sântana,
judeţul Arad, telefon 0357100074, fax 0357100075, email: contact@Drimariasantana.ro.
Conform anunţului publicatîn Monitorul Oficial al României partea a
Vl-a nr. 199/14.10.2022,
Oraș Sântana invită persoanele fizice și juridice fără scop patrimonial, respectiv asociaţiile și fundaţiile constituite conform legii care îndeplinesc
condiţiile prevăzute de Legea 350/2005, să depună propuneri de proiecte
în scopul atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă, pentru domeniul SPORT pe anul 2022 - Sesiunea 11l-a.
Procedura aplicată pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă a proiectelor din domeniul SPORT este prevăzută în Legea 350/2005,
privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate
pentru activităţi nonprolît de interes general.
Conform Hotărârii Consiliului Local al Orașului Sântana, judeţul Arad,
nr. 29/28.02.2022, suma totală de finanţare pentru anul 2022 este de 30000
lei din bugetul local, din care pentru domeniul Sport suma de 30000 lei.
Durata proiectelor: până la 31.12.2022
Atribuirea contractelor de finanţare se va face în ordinea punctajului total
obţinut de către fiecare solicitant și în limita bugetului alocat.
Perioada depunerii documentaţiilor: 17.10.2022 - 02.11.2022
Data limită de depunere a propunerilor de proiect: 02.11.2022, ora 12°°
Autoritatea finanţatoare Oraș Sântana, reduce termenul de depunere a
solicitărilor pentru domeniul SPORT, de la 30 de zile la 1 5 zile, conform
Legii nr. 350/2005, art. 20, alin. 2.
Motivaţia reducerii termenului este: perioada scurtă până la finalizarea
proiectului, respectiv 31.12.2022.
Perioada evaluării propunerilor de proiect: 03.11.2022 - 04.11.2022
Comunicarea rezultatelor pe site-ul instituţiei: 04.11.2022
Termen de depunere a contestaţiilor: din 07.11.2022 -09.11.2022
Soluţionare contestaţii: în maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării
termenului pentru depunerea contestaţiilor.
Atribuirea contractelor de finanţare: după soluţionarea contestaţiilor.
Adresa de depunere a documentaţiei: la sediul instituţiei - Oraș Sântana,
str. Muncii, nr. 120A.
Documentaţia se va depune în plic închis ce va avea menţionat denumirea solicitantului și aria tematică (direcţia de finanţare).
În vederea obţinerii Metodologiei pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă (Documentaţia pentru elaborarea și prezentarea
propunerii de proiect și Formularul de finanţare) - specifică pentru direcţia
de finanţare, după caz, precum și pentru alte detalii suplimentare, puteţi
consulta site-ul primăriei:
https://www.primariasantana.ro/ro/coinpartimente/directia-economica/serviciul-buget/finantari-nerambursabile-din-fonduripublice/metodologie-atribuire-contracte/, sau la telefon 0357100074.
Director executiv, Răuţ Sanda Lucia
Primăria Orașului Sântana

În atenția cetățenilor
Potrivit Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006,
arderea deșeurilor vegetale rezultate
din operaţiunile de curăţare a spaţiilor verzi, constituie contravenție și
sancționează cu amendă cuprinsă
între 1500 și 3000 de lei.
Pentru a nu ajunge în astfel
de situații, vă recomandăm să
depozitați aceste resturi în pubela și pentru planetă.
Primăria Orașului Sântana
maro, e mult mai sănătos pentru noi
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Colectarea deșeurilor
înțeleasă greșit

Primăria vă solicită colaborarea
Imaginea acestor containere înconjurate de gunoaie este dezolantă.
Curățenia orașului nostru depinde
nu doar de firma de salubritate sau de
primărie.
Trebuie să facem cu toții un efort
minim și să gestionăm împreună corect deșeurile de ambalaje. Vă rugăm

să depozitați sticlele în container și nu
lângă container, iar cartoanele să le
pliați sau să le turtiți pentru a ocupa
mai puțin spațiu și să le băgați în interior prin fanta containerului. De asemenea vă rugăm să nu mai abandonați
saci de gunoi menajer lângă aceste
containere. Vă mulțumim!
Primăria Orașului Sântana

Anunț înregistrare sist colectare 2022
Primăria Oraşului Sântana
Strada Muncii, Nr. 120A, Cod poştal
317280
Telefon: 0357/100074;
Fax: 0357/100075
www.primariasantana.ro
e-mail: contact@primariasantana.ro
Stimaţi cetăţeni, vă aducem la cunoștinţă că potrivit Hotărârii nr. 714
din 26 mai 2022, persoanele fizice și
juridice, proprietari ai spaţiilor conectate la un sistem individual de
colectare și epurare a apelor uzate
(bazin vidanjabil/fosă septică) au
obligaţia de a se înscrie în Registrul
de Evidenţă a Sistemelor Individuale
Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate al Orașului Sântana
în termen de 120 de zile de la conectarea incintei la sistemul de colectare
și/sau epurare a apelor uzate.
Totodată, vă informăm că obligaţia
înregistrării revine și proprietarilor
de sisteme individuale construite înainte de intrarea în vigoare a prezentului act normativ (27 mai 2022), în
termen de 180 de zile de la intrarea în
vigoare a Hotărârii Guvernului.
Neînregistrarea persoanele fizice și
juridice care deţin un sistem individual de colectare și epurare a apelor

uzate (bazin vidajabil/fosă septică)
în Registrul de Evidenţă a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate al
Orașului Sântana, constituie contravenţie si se sancţionează cu amendă
de la 5.000 la 10.000 de lei.
Persoanele fizice și juridice se pot
înscrie online
accesând linkul
https://forms.gle/
wtdCcr8MXVVgWwWX6
sau la sediul Primăriei Sântana,
str. Muncii, nr. 120A,
de luni până vineri
în intervalul orar 08:00 - 12:00,
compartiment Protecția mediului.
P.S. - Acest anunţ se adresează persoanelor fizice și juridice care nu sunt
racordate la sistemul de canalizare și
care colectează apele uzate într-un
bazin vidanjabil/fosă septică.
Primăria Orașului Sântana

Cimitirul din Caporal Alexa trece
în administrarea parohiei

Prin Hotărârea Consiliului Local nr.
144 din 29 septembrie s-a aprobat cererea Parohiei din Caporal Alexa de a
primi în administrare cimitirul și capela construită în anul 2017.
Conform aceleiași hotărâri și protocolului semnat între primărie și parohie, capela și cimitirul vor deservi în-

treaga comunitate locală indiferent de
confesiunea religioasă și etnie.
Cimitirul și capela sunt date în
administrare pentru o perioadă de
cinci ani, cu posibilitatea de prelungire.
Primăria
Orașului Sântana
SÂNTĂNEANUL
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Balul bobocilor la Liceul
Tehnologic Stefan Hell
După perioada pandemică de 2 ani, elevii
Liceului Tehnologic „Stefan Hell” au hotărât cu
bucurie organizarea Balului Bobocilor.
Tematica balului din anul acesta a fost una
specifică lunii octombrie, „ Halloween”. Zombii
și păpușile noastre Barbie au început spectacolul printr-un dans tematic, urmând după aceea
prezentarea frumoșilor noștri boboci. Alături
de dragii noștri participați, pe scenă s-au aflat
și prezentatorii din acest an, Lup Tudor și Marincat Alessia, care au încercat să detensioneze panica și emoțiile bobocilor prin momente
amuzante și glume.
Balul din acest an a mai cuprins și o probă surpriză, unde dragii noștri bobocei au avut parte
de momente distractive atât pentru ei cât și pentru public. După această probă a urmat momentul întrebărilor unde participanții și-au dovedit
aptitudinile și cunoștințele în diferite domenii.
Ei bine, spectacolul nu s-a terminat aici, bobocii pregătindu-ne și nouă, organizatorilor, o probă foarte amuzantă pentru a ne destinde puțin și
pentru a ne scăpa de tot stresul adunat în culise.
Acest bal nu ar fi fost posibil fără momentele
artistice realizate de trupa Angels, ansamblul
Cununița, Judo Club Unirea Sântana și formația

de muzică populară formată din Buș Andrei,
Sorin Vizitiu, Cheșa Raul, Abrudan Sebi, iar pe
această cale am vrea să le mulțumim pentru tot
sprijinul acordat. În plus, le suntem recunoscători și sponsorilor care ne-au susținut în organizarea acestui bal: Primăria Orașului Sântana,
P.F.A. Doina Deac, S.C. Alexandria Matcons, Nuțu
Service, Agrodep S.C., Noimis Coman trans S.R.L,
Shop Construct, StrongGym, Radu Brădean, S.C.
Silentium Aeternum, Bono Supermarket, Florăria Vanessa, Beauty Salon, Viky S.R.L, Make-up
Anda.
În închiderea balului, toți partici-panții au
beneficiat de câte un premiu: Miss și Mister
fotogenie au fost aleși Harșani Silvana și Ha-

rabulă Nicholas; Miss și Mister curaj: Căbulea
Lorena și Mihai Claudiu; Miss și Mister popularitate: Pușcaș Meda și Istrate Raul; Miss și Mister
prezență scenică: Lungu Daria și Fâșie Laviniu;
Miss și Mister Avon: Moțica Andreea și Jurj Mihai; Miss și Mister amuzament: Neamț Maria și
Ciurar Alexandru; Miss și Mister fitness: Fecioru
Andreea și Neag Darius; Miss și Mister boboc locul III: Budea Andreea și Giurgiu Ionuț; Miss și
Mister boboc - locul II: Pîrv Roxana și Rusu Paul.
Spre final, în aplauzele furtunoase ale publicu-

lui, au fost desemnați Miss și Mister boboc 2022,
nimeni alții decât Nagy Roberta și Harabulă Nicholas din clasa a IX-a B.
După terminarea balului, atât organizatorii cât
și scumpii noștri boboci au participat la o petrecere, formă de recunoștință pentru câștigătorii
balului cât și pentru munca depusă de întregul
colectiv pentru ca acest eveniment de cexcepție
să poată avea loc.
Echipa de organizare a balului

lena; participarea elevilor la lecții de canotaj.
Sesiunile de lucru zilnice au constat în seminarii de instruire în vederea utilizării programului
CorelDraw, realizarea propriu-zisă a design-ul
grafic al poveștilor despre refugiați scrise în România în perioada 6-10 decembrie 2021 și ilustrate în Portugalia, în perioada 2-6 mai 2022 de
către elevii școlilor din țările partenere, respectiv
Italia, România Portugalia, Turcia și Danemarca, lucrând în cadrul unor echipe mixte. Astfel,
elevii și-au îmbunătățit competențele digitale,
abilitățile de comunicare, cele interpersonale
și capacitatea de a lucra în echipă în context
internațional. De asemenea, toți participanții au

luat parte la o conferință internațională organizată de instituția gazdă în parteneriat cu un ONG
care se ocupă de integrarea socială a refugiaților.
Ca urmare a noilor competențe și a experienței
acumulate de participanții la această mobilitate
Erasmus + s-a sporit semnificativ dimensiunea
europeană a Liceului Tehnologic ,,Stefan Hell’’
din Sântana. Totodată a crescut calitatea actului de formare, schimbându-se mentalitatea
procesului de predare-învățare-evaluare. Atât
cadrele didactice cât și elevii vor realiza activități
de follow-up prin care vor disemina această
experiență colegilor, familiilor, comunității locale, deschizându-se astfel calea pentru viitoare
proiecte pe care ni le dorim la fel de plăcute și
utile. Mulțumim, Erasmus+!
Coordonator național
al proiectului,
Prof. Pătrăuță Ioana-Lucia,
prof. limba engleză.
Material realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene. Conţinutul prezentului material reprezintă
responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenţia Naţională și Comisia Europeană nu sunt responsabile
pentru modul în care va fi folosit
conţinutul informaţiei.

Erasmus+ inteGREATing
Elevii și profesorii Liceului Tehnologic ,,Stefan Hell’’ din Sântana au participat la activitatea
internațională în cadrul proiectului
Erasmus+ inteGREATing stories la
ITCG Deffenu din orașul Olbia, Sardinia
Programul Erasmus+ este un program al Uniunii Europene pentru educație, formare, tineret și
sport care se desfășoară în perioada 2021-2027
și pune accentul pe incluziunea socială, tranziția
verde și digitală, promovarea participării tinerilor la viața democratică. Programul sprijină
prioritățile si activitățile definite în contextul
spațiului european al educației, în planul de
acțiune pentru educație digitală și în agenda
pentru competențe în Europa.
În perioada 19-23 septembrie 2022, șase elevi
și două cadre didactice de la Liceul Tehnologic
,,Stefan Hell’’ din Sântana au participat la cea
de-a patra întâlnire de lucru, respectiv LTT3 Learning-Teaching-Training 3 (a treia mobilitate la care au participat și elevi) în orașul Olbia
din Sardinia, Italia, instituția gazdă fiind școala
ITCG Deffenu. Această activitate de mobilitate
de scurtă durată în scop educațional, face parte

din proiectul Erasmus + K229 cu titlul ,,inteGREATing stories’’, KA2 Cooperation for Innovation
and Exchange of Good Practices, Key Action 229
School Exchange Partnership, cu numărul de
referință 2020-1-DK01-K A229-075085_4. Elevii care au participat la această mobilitate sunt
următorii: Mărgărit Roxana Claudia din clasa a
X-a B, Pantea Patricia Sandra din clasa a X-a B,
Orlețchi Denisa Ioana din clasa a XI-a B, Lup Tudor Laurențiu din clasa a XI-a B, Lazăr Alexandra
Cristina din clasa a XI-a A și Russ Natalia din clasa
a XII-a M. Cadrele didactice însoțitoare au fost:
prof. Pătrăuță Ioana-Lucia, coordonator național
al proiectului, prof. Tarce Mihaela Bogdana,
membru în echipa de proiect.
Programul vast al acestei mobilități a inclus
atât activități educative conform obiectivelor
proiectului, cât și cultural-artistice, de socializare și dialog intercultural precum: prezentarea
școlii gazdă, a sistemului de învățământ italian,
a frumosului oraș Olbia din Provincia Sassari,
Sardinia, Italia; vizita la Primăria din orașul Olbia și întâlnirea cu reprezentanții administrației
locale; vizitarea plajelor din apropiere; organizarea unei croaziere de o zi în arhipelagul Madda-
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