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Apare lunar și se distribuie gratuit în Sântana și Caporal Alexa

PRIMĂRIA ORAȘULUI SÂNTANA ȘI CĂMINUL CULTURAL
ORGANIZEAZĂ

PRESELECŢIE PENTRU CONCURSUL 
DE INTERPRETARE VOCALĂ ȘI INSTRUMENTALĂ 
,,FLORICELE DIN SÂNTANA”- ED.XVI- 2017.

PRESELECȚIA VA AVEA LOC ÎN DATA DE 14 FEBRUARIE 2017,
ÎNCEPÂND CU ORELE 14,00

LA CĂMINUL CULTURAL DIN SATU NOU - SÂNTANA
POT PARTICIPA TINERI TALENTAȚI 

CU VÂRSTA CUPRINSĂ ÎNTRE 7-14 ANI.
VĂ AȘTEPTĂM CU DRAG !

Primăria Sântana

-Domnule profesor, cum ați ajuns 
profesor la școala din Caporal Ale-
xa și ce amintiri aveți din acea pe-
rioadă?

-În 1983 am venit de la Clubul 
CS Dinamo Brașov și am preluat 
echipa de lupte greco-romane se-
niori din Arad, pe care am pregă-
tit-o până în 1990, când lucrurile 
au luat-o razna și în sport, ca și în 
celelalte sectoare ale vieţii. Am re-
alizat atunci că nu se va mai putea 
face sport de înaltă performanţă și 
am hotărât să trec la catedră ca pro-
fesor de educaţie � zică. Fiind cate-
dră liberă, am ales Școala Generală 
din Caporal Alexa. Păstrez amintiri 
plăcute datorită unor colegi deose-
biţi: doamna director Florica Goi-

na și apoi  domnul director Cornel 
Gligor, părintele Gheorghe Gligor, 
Mirko Garjitzky, domnul Ciama (de 
la care am înţeles că, în afară de alb 
și negru, mai există și multe nuanţe 
de gri în viaţă).  

O generoasă listă de investiții stă 
în fața noastră pentru anul care abia 
a început. Ne-am propus în primul 
rând să continuăm procesul de mo-
dernizare a străzilor. Se vor asfalta: 
V. Alecsandri, Bucegi, Micșunelelor, 
Griviței, Libertății,  Bujorului, 
Mureșului, Mărășești, Crișului etc. 
Totodată se va asfalta strada Poetu-
lui și tronsoanelor străzilor cuprin-
se între Tranda� rilor și Poetului. Ne 
propunem de asemenea să asfaltăm 
și 30% din străzile din Caporal Ale-
xa. În total, peste 10 km de străzi vor 
�  modernizate anul acesta și,  foar-
te probabil,  cu sprijinul � nanciar 
al Consiliului Județean Arad vom 
depăși această cifră. Tot de la con-
ducerea județului așteptăm refacerea 
drumului județean Sântana-Pânco-
ta, proiect a� at pe lista de investiții 
a CJA.  

Așa cum stă bine unui oraș care se 
dezvoltă sănătos, realizarea unora 
dintre proiecte se bazează și pe fon-
duri externe bugetului local. Va con-
tinua construcția grădiniței cu 8 săli 

de clasă; se vor reabilita cele două 
clădiri școlare de pe strada Ghioce-
ilor nr. 31 și Muncii nr. 56; este de 
așteptat să înceapă construcția casei 
de cultură; construcția pistelor de 
biciclete; modernizarea pieței agro-
alimentare; reabilitarea corpului cu 
cantina a liceului tehnologic etc. 
Toate aceste obiective se vor realiza 
prin � nanțări europene, de la Banca 
Mondială, de la guvernul României 
și de la bugetul local.

Vom continua să construim noi 
parcări, să reparăm trotuare, să pie-
truim drumuri agricole, să refacem 
șanțurile-în special în Caporal Ale-
xa. Sunt � nalizate proiectele pentru 
construcția pieței de animale, pentru 
extinderea canalizării, pentru ame-
najarea de noi zone de agrement, 
spații de joacă pentru copii, se va 
extinde zona monitorizată video și, 
dacă reușim, vom moderniza tribu-
na de la stadion.

Închei prin a spune că rămânem 
în continuare aproape de nevoi-
le orașului, ale cetățenilor și ale 
instituțiilor publice: școală, biserică 
etc. În același timp așteptam deschi-
derea primelor cabinete medicale ale 
policlinicii din oraș. 

Să dea Dumnezeu să � e un an rod-
nic pentru toți. 

Primar Daniel Tomuța

Orașul își va continua dez voltarea

Primar 
Tomuța Daniel

În sala de sport a orașului nostru 
s-au desfășurat în 14 și 15 ianuarie 
primele două competiţii fotbalistice 
județene de sală ale anului. Organi-

zatori au fost clubul ACS Unirea şi 
Comisia de Competiții din cadrul 
Asociaţiei Judeţene de Fotbal Arad.

Astfel, sâmbătă, de la ora 10, co-
piii născuţi în anul 2005 şi mai mici 
s-au luptat pentru a câștiga a cin-
cea ediție a Cupei ”Unirea”. Trofeul 
a ajuns la cei de la Crişul Ch. Criş, 
care au învins în � nală cu 2-1 pe 
Viitorul Arad.

Școala gimnazială din Caporal Alexa, care poartă numele marelui poet 
Ștefan (Popa) Augustin Doinaș, are începând din anul 2016 un nou motiv 
de mândrie. Profesorul Constantin Moldovean, sub îndrumarea căruia au 
făcut sport elevii generațiilor 1990-1998, a cucerit anul trecut două titluri 
de campion mondial la lupte libere și greco-romane, categoria  58 kg vete-
rani (între 65-70 de ani).

> pag. 3

Laureatii Judoului din Santana 

Joi, 29 decembrie 2016, în holul pri-
măriei au fost premiați judokanii cu 
cele mai valoroase rezultate în anul 
2016. Primarul orașului împreună 
cu conducerea clubului Unirea Sân-
tana au premiat cu bani și diploma.

A fost cel mai bun an.
Se adeverește încă odată că pentru 

obținerea unor rezultate sportive va-
loroase este nevoie de condiții bune 
de desfășurare a antrenamentelor.

Sântana are sportivi talentați care 
pot realize performanțe valoroase 
dacă bene� ciază de condiții bune de 
pregătire și au noroc să � e pregătiți 
de antrenori dedicați. > pag. 3

Altfel de valori: 
Prin Sântana au trecut și campioni mondiali

Interviu cu profesorul Constantin Moldovean

Cupa „Unirea”-o nouă ediție

> pag. 3

Se caută noi talente sântănene!
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-În plan sportiv, cum a început 
această frumoasă poveste, încununată cu titlul de 
campion mondial?

-În 2014, am ieșit la pensie și mergeam din când 
în când la sala de lupte, să-i întâlnesc pe colegi. În 
2015, colegul și prietenul meu, profesorul Ovidiu 
Burghelea, mi-a propus să mă pregătesc și să 
particip la Campionatul Mondial de Lupte Veterani  
în 2016. M-a convins pe loc și am început imediat 
pregătirea. 

-În cariera dvs de sportiv care a fost cel mai 
important succes până acum?

-Am avut mai multe titluri de campion naţional 
și medalii la competiţiile internaţionale la care am 
participat. În 1970, am primit titlul de Maestru al 
sportului. În 1976, � ind în lotul olimpic de lupte 
libere pentru Montreal , nu am plecat la Olimpiadă, 
deși îl batusem pe contracandidatul meu chiar la 
Campionatul Naţional individual din anul respectiv. 
Motivul: nu a garantat niciun membru din Biroul 
federal de lupte că mă întorc în ţară. Explicaţia 
lor: eram de la casa de copii. Și așa am ratat șansa 
unei medalii olimpice, având în vedere faptul că 
în anul olimpic am luat medalii la toate turneele 
internaţionale la care am participat. Mi-am împlinit 
visul de a obţine un titlu mondial după 40 de ani. 
Și ca să nu existe niciun dubiu că ar putea �  vorba 
de noroc, am participat la ambele stiluri, libere și 
greco-romane, câștigănd două titluri mondiale în 
decurs de două săptămâni.

- Se pare că v-a fost scris să deveniți campion 
mondial. Care este secretul acestei performanțe?

- Cred că dăruirea totală în tot ceea ce faci este 
hotărâtoare în obţinerea unor performanţe înalte. 
În sport, mai trebuie presărat și puţin fanatism 
(pozitiv) în pregătire. Simpli� când lucrurile, 
singurul SECRET în performanţă este MUNCA! 
Iar PERSEVERENŢA rămâne o condiţie esenţială.

- Unde s-au desfășurat și cum au fost cele două 
concursuri?

- Întâi am participat la Campionatul Mondial de 
Lupte Greco-Romane Veterani, care s-a desfășurat 
în Finlanda, la Seinajoki  între 23-25 septembrie 
2016. Au participat 278 de luptători din 31 de ţări, 
foști medaliaţi la diferite campionate mondiale 
și europene. Eram convins că va �  greu să câștig 
o medalie (eu � ind specialist pe lupte libere) și 
totodată știam că sunt foarte bine pregătit și că vor 

avea meciuri grele cu mine. ȘI AȘA A FOST! 
Între 7-9 octombrie am participat la Campionatul 

Mondial de Lupte Libere Veterani în Polonia, la 
Wałbrzych. Deși a fost o competiţie mai puternică 
decât la greco-romane, am luptat mult mai bine. 
Am terminat competiţia fără să-mi facă adversarii 
vreun punct tehnic. Iar meciul meu din � nală 
a fost declarat meciul zilei de către Federaţia 
Internaţională de Lupte. Cred că aceste rezultate 
pot �  DOVADA CLARĂ CĂ VISELE SE POT 
ÎMPLINI LA ORICE VÂRSTĂ.

- Intentionați să vă apărați titlul sau să participați 
și la alte concursuri?

- Pentru că este important să avem idealuri la 
orice vârstă, mi-am propus ca anul acesta să-mi 
apăr măcar unul din cele două titluri câștigate în 
2016. Sunt convins că luxul de a �  sănătos (pentru 
că sănătatea a devenit un lux) și șansa să nu ma 
accidentez la antrenamente mă vor ajuta să-mi 
împlinesc și anul acesta visul de a mai cuceri un titlu 
mondial, în luna octombrie, la Plovdiv, Bulgaria.

- De la revoluție încoace rezultatele sportivilor 
români sunt din ce în ce mai slabe. Care credeți că 
e cauza? 

- Cauzele sunt complexe. Deși nu sunt un specialist 
în a explica tot fenomenul, câteva lucruri îmi sunt 
clare. Mai întâi, diferenţa între PROFESIONIȘTI 
și AMATORI. Noi stăteam 11 luni pe an în 
pregătire la loturile naţionale și a 12-a lună eram 
tot în cantonament, pentru refacere. Se spunea că 
suntem amatori, dar eram mai profesioniști decât 
profesioniștii. 

Apoi, MUNCA – DĂRUIREA TOTALĂ ÎN 
PREGĂTIRE. La lot se muncea ca la galere! Tot 
timpul funcţiona selecţia naturală. Cine rezista, 
mergea mai departe, cine nu, pleca acasă. Nu 
știu care sunt acum metodele de pregătire ale 
sportivilor, dar câteodată mă apucă jena când îi văd 
în competiţii. 

Cred, de asemenea, că a scăzut foarte mult BAZA 
DE SELECŢIE. Sălile de antrenament sunt aproape 
goale, în special la sporturile grele. 

Și, nu în ultimul rând, subvenţionarea sportului a 
ajuns ceva ca o anexă. 

- Ca profesor de sport, cum vedeți predarea 
educației � zice în școli și susținerea performanței 
sportive? 

- Educaţia � zică ar trebui să � e regina programei 
școlare, atât pentru dascăli, cât și pentru elevi. În 
prima oră a anului școlar, le spuneam elevilor că 
prezenţa la ora mea nu este obligatorie. Când aveam 
cerc pedagogic și lipseam o oră, în ziua următoare 
veneau elevii la cancelarie și mă întrebau când 
putem să recuperăm ora. Colegilor din cancelarie 
nu le venea să creadă când îi auzeau ce vor. Elevii se 

bucurau că aproape la toate orele jucam și eu alături 
de ei sau participam și eu la circuitele de forţă. 

Copiii au nevoie de modele. Și acestea încep să 
se denatureze sau chiar să dispară. În privinţa 
performanţei sportive la nivelul tinerei generaţii, 
situaţia s-a schimbat: copiii nu mai au răbdare. Un 
copil mă întreba la bazin ÎN CÂT TIMP o să-și facă 
pătrăţele ca ale mele pe abdomen, fără să întrebe 
CUM. O parte dintre copii nu mai au idealuri, nu 
mai au vise, unii sunt deja plafonaţi. Și la toate astea, 
cred că internetul are o in� uenţă foarte puternică. 
Am rămas cu un gust amar când am a� at că acum 
se joacă Hoţii și vardiștii pe internet. MAI TRIST 
DE ATÂT NU SE POATE. 

- Știu că într-o perioadă ați colaborat și cu 
Universitatea Vasile Goldiș? 

- A fost o perioadă în care am predat atletica 
grea (lupte, haltere, culturism) la Facultatea de 
educaţie � zică a Universităţii Vasile Goldiș. A fost 
o experienţă utilă, atât pentru mine, cât și pentru 
studenţi. Faptul că mă întâlnesc cu foști studenţi, 
acum profesori la randul lor, și își amintesc cu 
plăcere de cursurile mele, mă onorează. 

- Ce hobby-uri are un campion mondial?
- Având CULTUL MIȘCĂRII, îmi plac toate 

sporturile. Cel mai recent am făcut escaladări pe 
pereţi, la fosta fabrică Teba. Un hobby important 
rămâne tenisul cu piciorul, unde îmi face plăcere 
să primesc o provocare oricând și din partea oricui. 
Îmi plac mult schiul, fotbalul, înotul, baschetul. Îmi 
plac toate sporturile care includ mișcare. Cea mai 
nouă provocare: în luna mai, voi participa la un curs 
de escaladare pe sub cascade, la Herculane. 

- Un cuvânt pentru cititorii din Sântana și 
Caporal Alexa?

- Sunt bucuros că am ocazia să îi salut pe foștii 
mei colegi, foștii elevi și pe ceilalţi cunoscuţi sau 
locuitori din Sântana și Caporal Alexa. Pe toţi îi 
îndemn: Faceţi sport, dragii mei. Faceţi mișcare, ea 
reprezintă cea mai sigură investiţie în sănătate pe 
termen lung! Vă urez să � ţi cei mai buni în tot ceea 
ce faceţi. Este cea mai sigură cale prin care puteţi să 
vă realizaţi visele și idealurile. ATÂTA TIMP CÂT 
MAI AVEM IDEALURI, SIMŢIM CĂ TRĂIM.

Viceprimar, Cornel Gligor

Altfel de valori: Prin Sântana au trecut și campioni mondiali
Interviu cu profesorul Constantin Moldovean

Să continuăm tradiția sântăneană!
Primăria Orașului Sântana și Ansamblul Folcloric Busuiocul Sântana

vă așteaptă, ca împreună să ducem mai departe 
tradiţia strămoșească prin cântece , jocuri populare și colinde.

>>> pag.1

Repetiţii după cum urmează:
Miercuri orele 17,00

–interpreţi, grup vocal și instrumentiști
Joi orele 16,00 

-dansuri populare juniori 
     Joi orele 18,00

-dansuri populare  seniori
Vineri orele 15,00-

dansuri populare cu începători 
           Vineri orele 16,00 

–dansuri populare seniori
Vă așteptăm cu drag!
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Judoka de la 
A.C.S. Unirea  Santana im-
preuna cu antrenoarea lor, 
au fost premiati la sfarsitul 
lunii decembrie pentru re-
zultatele sportive obtinute 
in anul 2016. Cele mai bune 
performanțe au fost obținute 
la campionatele naționale de 
judo unde :  Cabulea Gabriel 
a obținut un onorant  loc I, 
Onetiu Bogdan Rares -loc II 
si Margarit Roxana -loc III, 
� indu-le astfel recunoscute 
meritele.

 Speram ca acestă premiere 
în bani să reprezinte un sti-
mulant suplimentar petru ca 
și ceilalți sportive ai clubului 
să le calce pe urme.

Aceste rezultate nu ar �  fost 
posibile fara conditiile oferite 
de Primarie și Clubul A.C.S. 
Unirea Santana  și  daruirea 
profesoarei  Anamaria Bu-
diu, care actualmente antre-
neaza in Germania, repre-

zentand Romania cu cinste 
in strainatate. 

Anamaria Budiu este un 
produs al scolii santanene si 
al judoului romanesc, ea � -
ind multipla campioana na-
tionala si internationala de 
judo, care de 6 ani a ales sa 
urmeze cariera de antrenor 
si arbitru si  sa impartaseas-
ca aceasta ramura sportiva 
tuturor.

Multumim tuturor celor 
care printr-o modalitate sau 
alta au contribuit la buna 
dezvoltare a sportului si mai 
ales a judoului.  Cea mai 
mare parte din merite  se 
atribuie domnului primar 
Daniel Tomuta care este re-

ceptiv la dezvoltarea copiilor 
si a societatii prin sport. 

Dorim sa uram success tu-
turor sportivilor in noul an 

competitional! 
Primăria Sântana

S Â N T Ă N E A N U L
Ziar local al orașului Sântana

www.primariasantana.ro
www.facebok.com/primariasantana
E-mail: contact@primariasantana.ro

Tel: 0257 462 082
Fax: 0257 462 117

Coordonatori:
Primar Daniel Tomuța

Viceprimar Cornel Gligor
Cons. Cab. Primar Larisa Iușan
Tehnoredactare Cătălin Draia

Editat de:
SC Confi anza SRL

Tipărit la:
SC Gutenberg SA

Onețiu Bogdan
Învață la Școala Gimnazială 

”Sf.Ana” Sântana și practică 
judo de 2 ani.

În anul 2017 
își dorește să progreseze în 

judo și să obțină rezultate bune 
la învățătură.

Laureatii Judoului 
din Sântana 

Căbulea Gabriel - 19 ani
Este student la Universitatea 

Aurel Vlaicu din Arad- Faculta-
tea de Educație Fizică și Sport și 

practică judo de 6 ani.
În anul 2017 își dorește să aibă 

rezultate cât mai bune la campi-
onatele internaționale

Roxana Mărgărit
10 ani

Învață la Școala Gimnazială 
”Sf.Ana” Sântana și practică 

judo de 1 an.
În anul 2017 își dorește să 

obțină rezultate cât mai bune 
la judo.

Duminica s-a desfă-
șurat Memorialul „Nicolae Arde-
lean”, eveniment ajuns la ediţia cu 
numărul șase.În paranteză � e spus, 
Nicolae Ardelean a fost membru al 
AJF Arad încă înainte de Revoluţie, 
iar din anul 2000 a ocupat func-
ţia de secretar general până în anul 
2011 când s-a stins din viață. Tur-
neul s-a desfășurat la Sântana pen-
tru al doilea an consecutive și a fost 
rezervat jucătorilor născuţi în 1998 
sau mai mici. S-au duelat: Unirea 
Sântana, CS Dorobanţi, Șoimii Și-
mand șiLunca Teuz Cermei (gru-
pa A); ACS UTA Bătrâna Doamnă, 
Podgoria Pâncota, Unirea Gurahonţ 

și Frontiera Curtici (grupa B). La 
fel ca și cu un an în urmă, în � na-
lă s-au întâlnit cele mai bune echi-
pe ale competiției: Unirea Sântana 
și UTA, echipa noastră câștigând 

meciul cu scorul de 3-1. Unirea Sân-
tana dovedește încă o dată că are o 
generație de excepție care con� rm 
titlul de campioană județeană la Ju-
niori 1câștigat în vară.

Jucătorul turneului a fost declarat 
utistul Petru Sabău,în timp ce Ci-
prian Matiș a cucerit titlul de cel 
mai bun portar, păstrându-și de 
fapt titlul cucerit anul trecut. Apă-
rătorul nostru a încasat un singur 
gol pe tot parcursul turneului,și 
acela din penalty. Prin grija lui  
Marius Bătrân,  vicepreședintele 
Unirii Sântana, Sabău a primit o 
minge Adidas, iar Matiș o pereche 
de mănuși. Echipa Unirea a fost 
condusă de Alexandru Vasi și i-a 
avut în componență pe Stanciu, Jo-
san, Toader, Vârciu, Vesa, Poghirc, 
Marc, Diaconu, Neag, Valicec, Ba-
lint și Matiș.

Primăria Sântana

Cupa „Unirea”
o nouă ediție

>>> pag.1

>>> pag.1
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Un an 2016 pozitiv pentru Sântana

Fiind la ora bilanțului anului ce a 
trecut, 2016,  doresc să mulțumesc 
Consiliului Local și angajaților Pri-
măriei pentru tot sprijinul acordat în 
activitatea administrativă. Nu în uti-
mul rând, mulțumesc concetățenilor 
din Sântana și Caporal Alexa, pe care 
i-am simțit alături mereu și împre-
ună cu care doresc să continui acest 
proces de modernizare al orașului 
nostru.

Pe parcursul anului 2016, la fel ca 
în � ecare an de când am fost ales pri-
mar al orașului Sântana, am făcut tot 
ce mi-a stat  în putință pentru a re-
modela și pentru a imbunătăți aspec-
tul orașului, pentru a asigura cât mai 
bune condiții de urbanism sântăne-
nilor, prin inițierea unor noi proiecte 
care să aducă plus valoare orașului 
Sântana și a localității Caporal Alexa.

S-a continuat astfel programul de 
modernizare al orașului, program 
structurat pe exerciții bugetare dis-
tincte, acum, ca o retrospectivă a 
anului 2016, putând spune că am lă-
sat ceva bun în urmă pentru orașul 
nostru: străzi asfaltate, instituții pu-
blice reabilitate, drumuri pietruite, 
învestiții în școli și grădinițe, trotu-
are pavate, terenuri sintetice de sport 
construite, iluminat public moder-
nizat, parc de utilaje, locuri de joa-

că pentru copii, investiții majore în 
extinderea și modernizarea rețelelor 
de apă și canalizare, investiții în sport 
și cultură, capelă dată în funcțiune, 
parcuri frumos amenajate etc. Toate 
acestea s-au realizat prin implica-
re și efort, putându-vă spune că nu 
m-am oprit niciodată din acest drum 
al progresului pentru comunitatea 
noastră locală, al identi� cării de noi 
și noi proiecte utile orașului. Toate 
aceste lucruri se văd după cum arată 
astăzi Sântana și Caporal Alexa.

Mereu m-am ghidat după princi-
piul de a gândi o prognoză gradu-
ală a investiiilor de modernizare a 
orașului, pe obiective distincte, după 
cum ați observat cu toții în acești ani 
de când, prin voia dumneavoastră, 
sântănenii, am fost ales primar, în-
cercând să-mi aduc aportul la dez-
voltarea orașului nostru.

Țelul întregii mele activități a fost 
acela de a merge înainte, pentru a 
progresa an de an, lucru ce s-a în-
tâmplat și în 2016.

Pot spune, că prin activitatea admi-
nistrativă, s-a reușit așezarea orașului 
Sântana pe drumul cel bun, un drum 
al progresului, un drum al moderni-
zării, un drum prin care să vedem o 
evoluție constantă, pozitivă, pentru 
oraș și comunitatea noastră locală.

Sigur, mai sunt încă multe de făcut, 
mergem însă înainte, trecând cu aju-
torul Bunului Dumnezeu peste toate 
greutățile, spre binele orașului nos-
tru.

 Vă doresc tuturor tot binele din 
lume, iar împreună să putem conti-
nua pe acest drum al modernizării, 
știind cât de greu a fost să așezăm 
Sântana pe această direcție, o direcție 
a investițiilor, a marilor proiecte.

Primar Tomuța Danielnizat, parc de utilaje, locuri de joa- Primar Tomuța Daniel

Cronica anului 2016!
Anul 2016, la fel ca ultimii 4 ani a avut o caracteristică specifi că pentru 

Sântana: în fi ecare lună s-au deshis noi și noi șantiere, s-au derulat noi și noi 
lucrări de investiții pentru implementarea proiectelor administrației locale. 
Putem afi rma că pe tot parcursul anului trecut, la Sântana s-a lucrat la foc con-
tinuu! Șantiere în desfășurare, lucrări în executare, investiții în curs de deru-
lare! Orașul a avut o evoluție pozitivă prin prisma investițiilor de moderniza-
re puse în practică pe parcursul anului 2016.

Record de asfaltări în 2016:
peste 15 km de străzi asfaltate!

Liceul Tehnologic- reabilitat

Cazane noi la centrala
 de la Caporal Alexa

Primar 
Tomuța Daniel

Fabrica de pavele,
un succes sântănean

Multiple podețe
amenajate

Katharina Ackermann
un parc al frumuseții

Noi parcări amenajateAsigurarea curățeniei
o preocupare permanentă



CMYK
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- Achizitionare licente Microso�  
O�  ce

-Achizitionare licente Windows 7 
Profesional

-Achizitionare multifunctionala
-Reabilitare si modernizare Scoala 

Generala Sfanta Ana  corp str. Ghi-
oceilor nr.29-31 oaras Santanma. 
judetul Arad - DALI, alte chelt de 
investitii

-Reabilitare si modernizare Scoala 
Generala Sfanta Ana  corp str. Mun-
cii nr.56 Oras santana judetul Arad 
- DALI

-Extindere Scoala Gimnaziala San-
tana cu Sala de sport - strada Tudor 
Vladimirescu nr.25, jud.Arad

-Achizitionare aparat AUTOCLAV
-Construire Centru  cultural San-

tana
-Amenajare Parc Europa in orasul 

Santana - proiectare,SF  si taxe
-Construire capela mortuara in sa-

tul Caporal Alexa - PT si taxe
-Bransament apa Parc Katarina 

Akermnan
-Fazarea proiectului extinderea si 

modernizarea infrastructurii de apa 
si apa  uzata in judetul Arad

-Achizitionare cupola luminoasa
-Achizitie imobil situat in orasul 
Santana CF 301794 Santana

-Achizitionare buldoexcavator
-Achizitionare cositoare STIHL
-Achizitionare utilaj tocator late-

ral
-Amenajare piata de animale - 

proiectare, SF PT si taxe
-Bransament electric imobil str.

Ghioceilor nr.60A
-Extindere sistem de supraveghere 

video in orasul Santana
-Amenajare parcare  pe str. I. 

Creanga in Orasul Santana -PT, SF, 

alte chelt de innvestitii
-Amenajare parcare pe str. Ghioce-

ilor nr.6 proiectare,SF,PT, si taxe
-Amenajare parcare pe str.Aurel 

Vlaicu in fata cimitirului ortodox 
din Comlaus - proiectare, SF, PT si 
taxe

-Amenajare parcare pe str.Ghio-
ceilor in fata Bisericii Penticostale 
Filadel� a din Santana - SF,PT si taxe

-Amenajare piste de biciclete in 
Orasul santana - SF, alte chelt de in-
vestitii

-Asfaltare str.Ze� rului (tron-
son cuprins intre str.M.Viteazu si 
str.C.D.Gherea ) in orasul Santana 
- executie

-Asfaltare strazi Viorelelor,Prunul
ui,Tranda� rilor si Caprioarei - pro-
iectare PT si taxe 

-Modernizare strazi adiacente Parc 
Europa in Orasul Santana - SF,PT si 
taxe

-Modernizare strazi in orasul 
Santana, judetul Arad etapa II -  
proiectare,PTsi taxe

-Modernizare strazi in orasul 
Santana,judetul Arad , etapa III - 
PT, DALI, alte chelt de investitii

-Modernizarea infrastructurii de 
acces agricol in localitatea Santana 
si Caporal Alexa- proiectare SF si 
taxe

-Modernizare strazi in orasul San-
tana - executie

-Gradinita cu program prelungit 
- 8 grupe localitatea Santana, jud.
Arad - executie

-Extinderea si modernizarea in-
frastructurii de apa si apa uzata in 
jud.Arad

-Asfaltare strazi in orasul Santana 
- executie    

Primăria Sântana

Manifestări culturale de anvergură

Cronica anului 2016! Situații investiții -an 2016
Kilometri de rotuare amenajate

Ample lucrări
reparații drumuri

Capela din Comlăuș
dată în folosință

Marcaje rutiere
realizate

Ghişeu pentru eliberarea 
cazierului judiciar

Ample acțiuni
de dezinsecții

Zona cntrală ANL 
amenajată

Lucrări la acostamentele străzilor

La Caporal Alexa
capela-în construcție

Investiții la 
Stația de epurare

O noua grădiniță Reabilitare termică
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ȘERBAN GHEORGHE
BAUMANN MARIA
ARDELEAN LAZA

STAN VASILE
GĂLEANU FLORICA

COVACI IULIANA
GIURGIU BORIȚA
MATEIU VALERIA
CARA ROZALIA

PAȘCA LINA-SĂNUȚA
SUCIU MINERVA

PALCU MARIA

CARICATURA LUNII

În caz de avarie, 
mai jos veţi regăsi o listă 

cu telefoane utile!
Uzina de Apă Sântana - 

inclusiv pentru probleme 
legate de canalizare: 

0257 - 462138   

Compania de Apă Arad: 
0372-782686 

Enel Distribuţie Banat, 
-pentru avarii curent 

 0257-929 
   -pentru becuri arse:  

0257- 462082
 E-ON Gaz  

 0800 800 928

Aducem un pios omagiu celor trecuți la cele veșnice în luna 
precedentă. Dumnezeu să-i aibă în pază și să le odihnească 
sufl etele.

Primar, Daniel Tomuța

COMEMORĂRI

Căsătoriile lunii decembrie 2016
ȚOLEA MARIUS ȘI UȘVAT LOREDATA
COVACI IONUȚ ȘI FECHETE LILIANA

NICOLICI DEIAN-JIVIȚA ȘI COSTEA ANDREA-CONSTANTINA
ȚÎRLE MARINEL-PETRU ȘI ANTON MARIOARA-CHIVA
SAV SERGIU-BENIAMIN ȘI CAPOTA ADELA-DORINA

Luna precedentă am avut plăcerea de a o� cia căsătoriile unor 
noi cupluri sântănene care au hotărât să își unească destinele. 
Îi felicit pentru decizia luată, dorindu-le din inimă acestor noi 

familii să aibă parte doar de zile fericite, pline de bucurie.
CASĂ DE PIATRĂ!

Primar, Daniel Tomuța

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL 
DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR SÂNTANA 

Face apel către toţi cetăţenii pentru a veri� ca termenul de valabi-
litate al actului de identitate , astfel încât să nu devină contraveni-
enţi 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.

Primăria Sântana

După o zi de sărbătoare
Am și eu o aniversare

Căci doi ani s-au împlinit
De când am venit în mormânt

Am venit să mă odihnesc
În pământul românesc.

Nu te vom uita niciodată!
Mama și fraţii lui cu familiile

IN MEMORIAM: Răuț Dănuț Gheorghe
decedat  la data de 03.02.2015, Roma, Italia

140 de copii s-au născut în anul 2016 și 
au fost înregistrați la Serviciul de Asistență 
Socială din cadrul Primăriei Sântana.

În anul 2016 au fost: 107 căsătorii și 115 
decese.

S-au eliberat  226 certi� cate de urbanism, 
136 autorizații de construire, 8 autorizații 
de des� ințare.

22 de acţiuni au fost înregistrate de că-

tre Serviciul Voluntar pentru Situaţii de 
Urgenţă, dintre care 10 au fost interven-
ţii pentru stingerea incendiilor, 3 degajare 
apă, 6 incendii vegetație uscată, 2 incendii 
autovehicule și  1 deplasare fără intervenție

Au fost prinși 136 de câini fără stăpân
În anul 2016 s-au realizat 15 km de asfalt.

  Primăria Sântana

Anul 2016 în câteva date

Despre taxele și impozitele locale
Marți, 20 decembrie 2016, a avut loc 

ședinta consiliului local în cadrul căreia 
a fost aprobat proiectul de hotărâre prin 
care s-au stabilit cotele, valorile impozabi-
le, impozitele și taxele locale, alte taxe asi-
milate acestora, precum și amenzile apli-
cabile în anul � scal 2017. 

Vă informăm că față de anul 2016  nu a 
fost majorata nici o categorie de impozite, 
dimpotriva, la propunerea primarului si a 
consilierilor PNL au fost scăzute cotele de 
impozitare la următoarele capitole: 

1.) de la 1% la 0,6% - pentru clădirile ne-
rezidenţiale a� ate în proprietatea persoa-
nelor � zice.

2.) de la 0,2% la 0,1% - pentru clădirile 
rezidenţiale a� ate în proprietatea sau deţi-
nute de persoanele juridice.

3.) de la 1.3% la 1% - pentru clădirile ne-
rezidenţiale a� ate în proprietatea sau deţi-
nute de persoanele juridice.

Pentru persoanele � zice, impozitul pe 
casă este 0,1%, aproape de limita inferioa-
ră a grilei de impozitare ce cuprinde inter-
valul 0,08-0,2 

Proiectul cuprinzând impozitele și taxele 
locale a stat la transparență începând cu 
1 noiembrie 2016 și până la data ședinței, 
în afara acestor modi� cări propuse de că-
tre consilierii PNL, nu au fost depuse alte 
amendamente.

Pentru a veni în sprijinul cetățenilor, a 
fost aprobată înregistrarea orașului Sân-

tana în Sistemul Național Electronic de 
Plată on-line a taxelor și impozitelor utili-
zând cardul bancar. 

Banca prin care se vor derula aceste 
plăți urmează să � e selectată la licitație 
în funcție de valoarea comisionului so-
licitat pe operațiune. În urma sondării 
pieței bancare, vă putem spune că valoa-
rea acestuia este de aproximativ 0,9 lei pe 
tranzacție, suma ce va �  suportata de catre 
instituia noastra.

Per ansamblu, prin reducerea acestor im-
pozite, la nivelul anului 2017 se vor încasa 
cu aproximativ 300 000 lei mai puțini bani 
la bugetul local. 

Este eterna dilemă cu care se confrun-
tă orice administratie locală: reducerea 
sumelor colectate la bugetul local atrage 
după sine diminuarea investițiilor în in-
frastructură, educație etc., astfel că, pentru 
realizarea investitiilor si acoperirea cheltu-
ielilor necesare, actuala administratie s-a 
preocupat de atragerea si a altor surse de 
� nantare, atat din fonduri guvernamentale 
cât si europene si va continua aceasta pre-
ocupare, in asa fel incat chiar cu aceasta 
diminuare a impozitelor, sa reusim  reali-
zarea programelor de dezvoltare a orasului 
Santana si satului Caporal Alexa.

  Primăria Sântana

Recomandăm cetățenilor să 
plătească taxele și impozitele 
locale până în data de 31 mar-

tie. Dacă vor face aceste plăți până la data 
menționată mai sus vor benefi cia de o re-
ducere de 10%  a valorilor impozitelor pe 
clădiri și terenuri a aferente anului 2017

De asemenea, tot pînă la data de 31 mar-
tie trebuie depusă o declarație a celor 
care au clădiri destinate activităților co-
merciale, inclusiv sedii sociale ale unor 
societăți, conform prevederilor codului 
fi scal.

Primăria Sântana

! Recomandare

Schimbări 
în consiliul local

Ca urmare a retragerii din consiliul local a domni-
lor Vasile Niță și Daniel Hârcăian, locurile vacante au 
fost ocupate de profesorul Gheorghe Sinescu din par-
tea PNL și Paul Marușca din partea PSD. 

Dorim să mulțumim tuturor cetățenilor care au înțeles că plata taxelor și impozi-
telor locale reprezintă o obligativitate stabilită prin legislație națională. Știm că este 
di� cil pentru multă lume să reușească a-și plăti la zi obligațiile � scale locale, dar 
dacă nu fac acest lucru, asupra sumelor datorate se cumulează dobânzi și penalități 
de întârziere, toate acestea ne� ind stabilite de noi, ci prin cadrul legislativ național. 
Noi doar suntem obligați să punem în practică prevederile legislative naționale.

Primăria Sântana
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D i n  a c t i v i t a t e a  C o n s i l i u l u i  L o c a l
Consiliul local al orașului Sântana s-a 

întrunit în ședință ordinară în data de 
20.12.2016 și în ședinţă de îndată în data de 
05.12.2016 și 21.12.2016,  având pe ordinea 
de zi următoarele: 

1. Proiect de hotărâre privind încetarea de 
drept a  mandatului de consilier local al dom-
nului Niță Vasile;

2. Proiect de hotărâre privind validarea man-
datului de consilier local al domnului Sinescu 
Gheorghe;

3. Proiect de hotărâre privind modi� carea 
componenţei comisia nr.1, pentru programe 
de dezvoltare economico-socială, buget- � -
nanţe, administrarea domeniului public și 
privat al orașului, agricultură, gospodărire co-
munală, protecţia mediului, servicii și comerţ 
din cadrul Consiliului Local Sântana;

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea sta-
tului de funcții  și de organizare a aparatului 
de specialitate al primarului din cadrul Pri-
măriei Orașului Sântana pentru anul 2016; 
5. Proiect de hotărâre privind  aprobarea pro-
iectului  de organizare a rețelei școlare la nivelul 

orașului Sântana și satului aparținător Caporal 
Alexa , pentru  anul scolar 2017 – 2018;

6.  Proiect de hotărâre privind  încheierea 
unor convenții de colaborare;  

7. Proiect de hotărâre privind  modi� carea 
actelor adiționale la contractele  de concesiu-
ne încheiate cu dr. Bondari Visarionovici Ilia 
și dr. Bondari Silva – Alexandra;

8. Proiect de hotărâre privind  stabilirea im-
pozitelor și taxelor locale pentru anul 2017;

9. Proiect de hotărâre privind recti� carea  
bugetului local al orașului Sântana  pentru 
anul 2016;

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea in-
dicatorilor tehnico-economici pentru obiecti-
vul de investiții „ Modernizare și amenajare 
Parc  Tineretului în orașul Sântana, judetul 
Arad”;

11. Proiect de hotărâre privind recti� carea  
bugetului local al orașului Sântana  pentru 
anul 2016.

Întocmit,
cons. jur. Monica Popovici

 Primăria Sântana

Declaraţia de căsătorie se face 
personal, de către viitorii soţi, 
în scris, la S.P.C.L.E.P. sau, după 
caz, la primăria locului de do-
miciliu ori de reședinţă al unuia 
dintre ei și se publică în ziua în 
care a fost primită, prin a� șare, 
în extras, în condiţiile legii.

în cazul în care unul dintre vi-
itorii soţi nu se a� ă în unitatea 
administrativ-teritorială unde 
urmează a se încheia căsătoria, 
el poate face declaraţia de că-
sătorie la S.P.C.L.E.P. sau, după 
caz, la primăria din cadrul uni-
tăţii administrativ-teritoriale 
pe raza că reia se a� ă, care o va 
transmite, în termen de 48 de 
ore, la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, 
la primăria din cadrul unităţii 
administrativ-teritoriale unde 
urmează a se încheia căsătoria.

Odată cu declaraţia de căsăto-
rie viitorii soţi prezintă urmă-
toarele acte: a)documentul cu 
care se face dovada identităţii, 
în original și în copie; b)certi� -
catul de naștere, în original și în 
copie;

c)certi� catul medical privind 
starea sănătăţii, întocmit pe for-
mular-tip, care trebuie să poar-
te numărul de înregistrare, data 
certă, sigiliul/ștampila unită-
ţii sanitare, semnătura și parafa 
medicului; certi� catele medica-
le sunt valabile 14 zile de la data 
emiterii și trebuie să cuprindă 
menţiunea expresă că persoa-
na se poate sau nu se poate că-
sători;

d)documente, în original și în 
copii, traduse și legalizate ori 
certi� cate de o� ţerul de stare ci-
vilă, din care să rezulte desface-
rea căsătoriei anterioare, dacă 
este cazul.

Dovada desfacerii căsătoriei 
anterioare se poate face cu unul 
dintre următoarele documente:

a)certi� catul de despărţenie 
sau de divorţ, eliberat în peri-
oada 1951-1960;

b)certi� catul de naștere sau 
de căsătorie, cu menţiunea de 
desfacere a căsătoriei;

c)sentinţa de divorţ rămasă 
de� nitivă și irevocabilă; pen-
tru divorţul pronunţat în inter-
valul 8 octombrie 1966-31 iulie 
1974, aceasta trebuie să poarte 
menţiunea că a fost înscrisă în 
actul de căsătorie în termen de 
două luni de la rămânerea de� -
nitivă a hotărârii.

Dovada încetării căsătoriei 
anterioare se face cu certi� ca-
tul de deces al fostului soţ.

Dovada identităţii se poate 
face cu unul dintre următoa-
rele documente: a)pentru cetă-
ţenii români - buletin de iden-
titate, carte de identitate sau 
carte de identitate provizorie;

b)pentru cetăţenii Uniunii 
Europene sau Spaţiului Econo-
mic European -documentul de 
identitate sau pașaportul emise 
de statul aparţinător;

c)pentru apatrizi - pașaport 
emis în baza Convenţiei pri-
vind statutul apatrizilor din 
anul 1954, însoţit de permisul 
de ședere temporară sau per-
manentă, după caz.

Cetăţenii străini din statele 
terţe fac dovada identităţii cu 
pașaportul emis de statul ai că-
ror cetăţeni sunt, în care să � e 
aplicată viza de intrare pe teri-
toriul României; viza trebuie să 
� e valabilă atât la data depune-
rii declaraţiei de căsătorie, cât 
și la data o� cierii căsătoriei.

Cetăţenii străini cărora li s-a 
acordat o formă de protecţie în 
România fac dovada identităţii 
cu următoarele documente:

a)document de călătorie emis 
în baza Convenţiei de la Gene-
va din 1951:

b)documentul de călătorie 
pentru străinii care au obţinut 
protecţie subsidiară -protecţie 
umanitară condiţionată.

Cetăţenii străini solicitanţi 
de azil în România fac dovada 
identităţii cu pașaport emis de 
statul ai căror cetăţeni sunt, în-
soţit de documentul temporar 
de identitate.

Documentele cu care se face 
dovada identităţii trebuie să � e 
valabile atât la data depunerii 
declaraţiei de căsătorie, cât și la 
data o� cierii căsătoriei.

Căsătoria se încheie la expi-
rarea termenului de 10 zile, în 
care se cuprind atât ziua când a 
fost făcută declaraţia de căsăto-
rie, cât și ziua în care se o� cia-
ză căsătoria.

Căsătoria se poate încheia 
înaintea expirării termenului 
de 10 zile, dacă starea de sănă-
tate a unuia dintre soţi impu-
ne aceasta, numai cu aprobarea 
primarului în România; docu-
mentele justi� cative se păstrea-
ză la dosarul de căsătorie.

După expirarea termenului 
de 10 zile, căsătoria se poate în-
cheia, numai cu aprobarea pri-
marului în România pentru si-
tuaţii temeinic justi� cate, însă 
numai până la expirarea ter-
menului de valabilitate a cer-
ti� catelor medicale, referitoa-
re la starea sănătăţii viitorilor 
soţi; în cazul expirării terme-
nului de valabilitate a acesto-
ra, viitorii soţi sunt obligaţi să 
obţină și să depună certi� cate 
medicale valabile.

Ofi ţer Stare Civilă 
Dobrei Cornel-Zamfi r

Informaţii utile privind Căsătoria

Cu ocazia “Zilelor orașului Sântana”, pri-
măria orașului dorește să facă o surpriză fru-
moasă perechilor soţ-soţie care aniversează 
în cursul anului 2017, 50 de ani de căsătorie. 
În acest sens, rugăm cetăţenii care sunt în 
această situaţie sau care cunosc persoane în 
această situaţie ca până în data de 23 iunie 

2017,  să ia legătura cu consilierii din cadrul 
Compartimentului Cabinet Primar (clădirea 
primăriei, etajul 1) sau telefonic, la numărul 
0257-462082. Venim cu această rugăminte 
deoarece primăria orașului nostru nu deţine 
informaţii complete, inclusiv  despre persoa-
nele care s-au căsătorit în alte localităţi și care 
acum au domiciliul stabil în Sântana.

Primăria Sântana

Anunț important

Primăria Orașului Sântana
Sântana - Arad, Strada Muncii, Nr. 120A, 

Cod poștal 317280 Telefon: 0257/462082; 
Fax: 0257/462117 www.primariasantana.ro      

contact@primariasantana.ro
NR..59/ DIN 18.01.2016

ANUNŢ
VĂ INFORMĂM CĂ PRIMĂRIA ORAȘU-

LUI SÂNTANA ANGAJEAZĂ ARHITECT 
ȘEF

CONCURSUL VA AVEA LOC ÎN DATA 
DE 20.02.2017 LA SEDIUL ANFP BUCU-
REȘTI

DOSARELE DE CONCURS SE VOR DE-
PUNE ÎN TERMEN DE 20 DE ZILE ÎNCE-
PÂND CU DATA DE 18.01.2017 prin email 
sau direct Ia A.N.F.P. București

Condiţiile de participare la concurs :
- Să � e absolvent de studii superioare cu di-

plomă de licenţă sau echivalentă în domeniul 
arhitecturii, urbanismului sau construcţiilor

- să aibă mașter sau studii postuniversita-
re în domeniul Arhitecturii, urbanismului , 
amenajării teritoriului sau construcţiilor

- să aibă vechime de minim 2 ani in studii 
superioare.

Bibliogra� a : la concursul pentru ocupa-
rea funcţiei publice de conducere vacante de 
« ARHITECT SEF » din Cadrul Primăriei 
Orașului Sântana :

Legea 188/1999 privind statutul funcţiona-
rilor publici (R2)

Legea 7/2004 privind codul de conduita al 
funcţionarilor publici- republicata

Legea 215/2001 Legea administraţiei publi-
ce locale republicata

LEGEA nr.350 din 6 iulie 2001, privind 
amenajarea teritoriului și urbanismul, actu-
alizată cu modi� cările și completările ulteri-
oare

LEGEA nr.50 din 29 iulie 1991, privind au-
torizarea executării lucrărilor de construcţii, 
republicată (2) și actualizată cu modi� cările 
și completările ulterioare

ORDINUL MINISTRULUI DEZVOLTĂ-
RII REGIONALE ȘI LOCUINŢEI nr. 839 
din 12 octombrie 2009, pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Legii 
nr.50/1991 privind autorizarea executării 
lucrărilor de construcţii, actualizat cu modi-
� cările și completările ulterioare normative 
speci� ce

LEGEA nr. 10/1995 privind calitatea în 
construcţii, cu modi� cările ulterioare;

Dosarul dc concurs va cuprinde:
Cerere tip de pe site-ul Agenţiei Naţionale a 

Funcţionarilor Publici Copie act de identita-
te + originalul

Copii diplome de studii si acte care sa ateste 
efectuarea unor specializări.

Copia carnetului de munca sau adeverinţe 
care sa ateste vechimea in munca si dupa caz 
in specialitatea studiilor necesare ocupării 
funcţiei publice Cazierul judiciar

Adeverinţa care sa ateste starea de sănătate 
eliberata cu cel mult 6 luni anterior de către 
medicul de familie.

Declaraţia pe proprie răspundere ca nu a 
desfășurat activităţi de politie politica

Primăria Sântana

Anunț public
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,,Eminescu își are locul în societatea ma-
rilor spirite, opera lui � ind actul de iden-
titate universală al neamului nostru.” 
-Vladimir Streinu 

 Vasile Ghica a� rma,,Numai pe Emi-
nescu dacă l-ar �  zămislit specia noastră 
și tot și-ar �  justi� cat existenţa.”

 Pentru ca � acăra poeziei eminesciene să ră-
mână veșnic vie în memoria contemporanilor 
săi,  în acest an la împlinirea a 167 ani de la 
nașterea lui Mihai Eminescu,,Luceafărul” poe-
ziei românești, Biblioteca Orășenească,,Ștefan 
Aug.Doinaș”Sântana în colaborare cu Primă-
ria Orașului Sântana,Clubul Elevilor Sântana 
și în parteneriat cu școliile din localitate și 
comuna Olari îl omagiază pe marele poet 
,,nepereche”Mihai Eminescu organizând  un 
concurs intitulat ,,EMINESCIENII” concurs de 
eseuri ,recitări și desene inspirate din opera 
poetului. Poeziile si opera sa nu s-au învechit 
niciodată ,iar prin Eminescu su� etul nostru 
rămâne veșnic tânar.Nu există român care să 
nu �  învățat la școală măcar o poezie de care 
să-și aducă aminte cu plăcere,ori un îndră-
gostit care  nu  a putut alege vreun poem al 
poetului pe care să-l recite iubitei sale. Drept 
dovada ,în anul 2009 poezia ,,LUCEAFĂRUL” a 
fost omologată  de către Academia Recordu-
rilor Mondiale, ca � ind cel mai lung poem de 
dragoste. 

 La acest concurs ,,Eminescienii” au par-
ticipat mulți elevii ai școliilor din localitate 
având lucrări si recitări deosebite, țin să le 
mulțumesc atât lor pentru efortul depus cât și 
cadrelor didactice  îndrumătoare,� ind foarte 
greu de jurizat.             

 Concursul a cuprins 3 secțiuni –RECITARE, 
ESEURI ȘI DESENE inspirate din opera poetului și 
trei categorii de vârstă :clasele  I-IV ; V-VIII; IX-XII. 

 Din juriu au făcut parte prof. Albina 
Bonț,prof. Gheorghe Sinescu; inspector cultu-
ral Rozalia Pasca din partea Primăriei Orașului 
Sântana.La � nalul concursului elevi au fost 
premiați ,primind cate o diploma si o carte.
Intr-o atmosfera plăcută și numeroasă am 
asistat la un program artistic sustinut de către 
un grup de elevii coordonați de d-l înv.Ioan 
Ciordaș căruia îi mulțumesc pe aceasta cale, 
interpretând :,,O rămâi”,,.Pe lângă plopi fară 
soț”și altele.   Din partea Primăriei Orașului 
Sântana am fost onorați cu prezența vice-
primarului d-l Cornel Gligor care a înmânat 
premiile participanților la acest concurs și a 
doamnei secretar Viorica Sas.

Premiile concursului 
,,EMINESCIENII”

Secțiunea      -DESENE    Clasele  I-IV
LOCUL I  

  -  Moisă Răzvan   -cls.I-A   Șc. Gimn. ,,Ștefan 
Aug. Doinaș”  Cap.Alexa   prof. coord. înv. Cos-
tea Alin

-David Daria Cls a III-a A Lic.Tehn ,,Ștefan 
Hell” -Șc. Gim. ,,Sfanta Ana”-prof. înv. coord. 
Maxa Dănuț   

-Budea Andreea Cls aIII A A Lic. Tehn. 
,,Ștefan Hell”-Șc. Gim.,,Sfanta Ana”-prof. înv. 
coord. Maxa Dănuț

LOCUL II  
-Dobra Robert   Cls a I-a A  -Lic.Tehn. ,,Ștefan 

Hell”- Șc. Gim. ,,Sfanta Ana”- prof. înv. coord  
Chandler Daniela;      

-Dulovecz Sarah Cls a III -a  A  -Lic.Tehn. 
,,Ștefan Hell”-Șc.Gim. ,,Sfanta Ana”-prof.înv.
coord. Maxa Dănuț; 

 -Vuin Alexandra Cls a III-a A   -Școala Gim-
naziala Sântana, prof. înv. coord Palcea Adina;

LOCUL III
-Mateș Raluca  cls. preg.- Lic. Tehn. ,,Ștefan 

Hell”-Șc.Gim.,,Sfanta Ana”- prof. înv. coord 
Maxa Vasilica

- Nicole Cls a IV- a A  -Lic.Tehn. ,,Ștefan 
Hell”-Șc. Gim. ,,Sfanta Ana”- prof. înv. coord. 

Neamț Petre;  
-Pârv Roxana Cls a III-a A   -Școala Gimna-

ziala Sântana, prof. înv. coord Palcea Adina;
MENTIUNI:

- Nadiu Rareș  Cls aII B A  -Lic.Tehn. ,,Ștefan 
Hell”-Șc. Gim. ,,Sfanta Ana”- prof. înv. coord. 
Rotar Nicoleta; 

-Borza Silvia Cls a III- a C  - Șc. Gimn. ,,Ștefan 
Aug.Doinaș” Cap. Alexa , prof. coord. înv. Pârva 
Claudia; 

- Ninacs Fabio Cls a II-a B   -Lic. Tehn. 
,,Ștefan Hell”-Șc. Gim. ,,Sfanta Ana” prof. înv. 
coord Galea Maria; - Moisă Daria Cls a III-a 
C-Șc. Gimn. ,,Ștefan Aug. Doinaș” Cap. Alexa, 
prof. coord. înv. Pârva Claudia; 

- Brădean Rareș cls. preg. -Lic.Tehn. ,,Ștefan 
Hell”- Șc. Gim., ,Sfanta Ana”- prof. înv. coord 
Maxa Vasilica   

Secțiunea      -DESENE    Clasele  V-VIII
LOCUL I           

- BETEA ROXANA  Cls.V-a  C  -Șc. Gimn. 
,,Ștefan Aug. Doinaș” Cap.Alexa , prof.coord.
Mirco Garjinsky;   

- DRIG IOANA Cls. VIII-a A  - Școala Gimnazi-
ala Sântana  prof. coord. Morar Cristina; 

- Ploscaru Alexia  Cls.VII -a E-   Lic.Tehn. 
,,Ștefan Hell”-Șc.Gim.,,Sfanta Ana”- prof. co-
ord Morar Cristina.

LOCUL II  
- MIȘCOI FLAVIA   Cls.VIII-a A  -  Școala Gim-

naziala Sântana  prof. coord. Morar Cristina; 
- DOLOCA LORENA    Cls.VII-a  E   -   Lic.Tehn. 

,,Ștefan Hell”- Șc.Gim. ,,Sfanta Ana”- prof. co-
ord Morar Cristina;    

- MĂRGINEANU GIULIA  Cls.V-a  C  -Șc. Gimn. 
,,Ștefan Aug.Doinaș” Cap.Alexa , prof.coord. 
Morar Cristina.

LOCUL III  
 - GURBAN FLAVIA  Cls.V-a C-Șc. Gimn. 

,,Ștefan Aug.Doinaș” Cap. Alexa, prof. coord. 
Mirco Garjinsky;                                                                                                                  

- SEMINDREAN DAIANA Cls.VII-a E-m Lic.
Tehn.,,Ștefan Hell”-Șc. Gim.,,Sfanta Ana”- 
prof.coord Morar Cristina;                                                                                                                    

- TARCE TUDOR Cls.VII-a E-   Lic.Tehn.,,Ștefan 
Hell”-Șc.Gim. ,,Sfanta Ana”- prof. coord Morar 
Cristina; 

MENȚIUNI
- HOZA PAULA Cls.VII-a A-Școala Gimnaziala 

Sântana  prof.coord. Morar Cristina;
-  JOSAN ANTONELA     Cls.VIII E-   Lic.Tehn. 

,,Ștefan Hell”- Șc.Gim.,,Sfanta Ana”- prof. co-
ord  MorarCristina;   

- LUP TUDOR Cls. V-a A -Școala Gimnaziala 
Sântana prof.coord. Morar Cristina; 

- BLANDU MARA Cls.VII-a E- Lic.
Tehn.,,Ștefan Hell”-Șc. Gim. ,,Sfanta Ana”- 
prof.coord Morar Cristina;  

-  DRAIA ENDORA  Cls.VII-a E-   Lic.Tehn. 
,,Ștefan Hell”- Șc.Gim.,,Sfanta Ana”- prof. co-
ord Morar Cristina;

Secțiunea       -ESEURI-    Clasele  V-VIII
LOCUL I

 -  NAPĂU   MĂLINA Cls.VIII E-   Lic.
Tehn.,,Ștefan Hell”-Șc. Gim.,,Sfanta Ana”- 
prof.coord. Vuin Melania;   Eseul  -  ,,Eminescu  
între trecut și viitor”

LOCUL II
 -  SAVII  MIHAELA   Cls.VIII E-   Lic.Tehn., 

,Ștefan Hell”-Șc. Gim.,,Sfanta Ana”- prof.co-
ord. Vuin Melania;  Eseul - ,,Dor eminescian”

LOCUL III
-  BĂRAR  ALEXANDRA  Cls.VIII A  -Școala 

Gimnazială Olari prof.coord. Cotoară Maria    
Eseul  ,,Viata lui M. Eminescu ”  

Secțiunea       -RECITĂRI      Clasele  I-IV
LOCUL I           

- GEOLDEȘ  LUANA    Cls.I-a A-  Lic.Tehn. 
,,Ștefan Hell”-Șc. Gim. ,,Sfanta Ana”- prof.
coord  Chandler Daniela         

- BRĂDEANU  RAREȘ Cls. preg- Lic.Tehn. 
,,Ștefan Hell”-Șc.Gim.,,Sfanta Ana”- prof.co-
ord Vasilica Maxa     

- PORCOLEAN  TUDOR  Cls. preg- Lic.Tehn 
.,,Ștefan Hell”-Șc. Gim. ,,Sfanta Ana”- prof.

coord  Vasilica Maxa
- PAVEN  AMELIA  Cls.II-a A- Lic.Tehn.,,Ștefan 

Hell”-Șc. Gim. ,,Sfanta Ana”- prof.coord  Maria 
Galea   

- MĂRGINEAN  BIANCA  Cls.II-a B- Lic.Tehn. 
,,Ștefan Hell”-Șc. Gim. ,Sfanta Ana”- prof. co-
ord  Rotar Nicoleta 

- DULOVECZ SARAH Cls.III-a A-Lic.Tehn. 
,,Ștefan Hell”-Șc. Gim. ,,Sfanta Ana”- prof.
coord  Dănuț Maxa 

- NADIU  RAREȘ  Cls.II-a B- Lic.Tehn. ,,Ștefan 
Hell”- Șc. Gim.  ,,Sfanta Ana”- prof. coord  Rotar 
Nicoleta                                                                                                                                         

- AXENTE  RAREȘ  Cls.III-a A- Lic.Tehn. 
,,Ștefan Hell”- Șc. Gim. ,,Sfanta Ana”- prof.
coord  Dănuț Maxa

LOCUL II  
- COTU ANAMARIA Cls.I-a A- Lic.Tehn. 

,,Ștefan Hell”-Șc. Gim. ,,Sfanta Ana”- prof. 
coord  Chandler Daniela            

- MARIAN MAIA Cls.I-a A-  Lic. Tehn. ,,Ștefan 
Hell”-Șc. Gim. ,,Sfanta Ana”- prof.coord  
Chandler Daniela 

- GENCZ  IOANA Cls. II-a  B- Lic. Tehn. ,,Ștefan 
Hell”-Șc. Gim. ,,Sfanta Ana”- prof.coord  Rotar 
Nicoleta      

- COSTEA  FABIAN Cls.II-a A- Lic. Tehn 
.,,Ștefan Hell”-Șc. Gim. ,,Sfanta Ana”- prof.
coord  Galea Maria      

- CONSTANTIN  ROBERTA  Cls. IV-a C- Șc. 
Gimn. ,,Ștefan Aug.Doinaș” Cap.Alexa , prof.
coord Adina Palcu          

- MUSCĂ NEAMȚ NICOLE Cls.IV-a A- Lic.
Tehn.,,Ștefan Hell”-Șc. Gim. ,,Sfanta Ana”- 
prof.coord  Petru Neamț

LOCUL III  
- POP  RAUL  Cls. I-a A- Lic. Tehn.,,Ștefan 

Hell”-Șc.Gim.,,Sfanta Ana”- prof.coord Chan-
dler Daniela 

-   RAȚ ANDA  Cls. IV-a C -Șc. Gimn. ,,Ștefan 
Aug. Doinaș” Cap.Alexa , prof.coord Adina 
Palcu  

- PĂUNĂSCU  CLAUDIA  Cls.IV-a A-  Lic.
Tehn.,,Ștefan Hell”-Șc.Gim.,,Sfanta Ana”- 
prof.coord  Petru Neamț

MENȚIUNI
- PETRIȘOR MIRUNA Cls. II-a B - Lic. Tehn. 

,,Ștefan Hell”-Șc. Gim. ,,Sfanta Ana”- prof.
coord  Rotar Nicoleta;  

- PORCOLEAN ANDREEA Cls.IV-a A Șc. Gimn. 
,,Ștefan Aug. Doinaș” Cap.Alexa, prof.coord 
Adina Palcu;  

-POP ARIANA  Cls.II-a A - Lic.Tehn.,,Ștefan 
Hell”-Șc.Gim.,,Sfanta Ana”- prof. coord  Galea 
Maria; 

- DUSEC MAXIMILIAN   Cls. II-a B - Lic. Tehn. 
,,Ștefan Hell” -Șc. Gim.„Sfanta Ana”- prof. co-
ord  Rotar Nicoleta;    

- MARC RUBEN Cls. II B - Lic.Tehn.,,Ștefan 
Hell”-Șc. Gim. ,,Sfanta Ana”- prof. coord  Ro-
tar Nicoleta;   

  Secțiunea       -RECITĂRI      Clasele  V-VIII
LOCUL I           

- NEAG  FLORINA  Cls. VII-a  A- Lic.Tehn. 
,,Ștefan Hell”- Șc. Gim. ,,Sfanta Ana”- prof. 
coord Grecu Roxana  

- COTU DAMARIS Cls. VI-a-A Șc. Gimn., 
,Ștefan Aug. Doinaș” Cap. Alexa , prof. coord 
Lipovan Adina

-  BUDIȘAN  SIMON   Cls. VIII-a A - Șc. Gimn. 
,,Ștefan Aug. Doinaș” Cap. Alexa, prof. coord 
Lipovan Adina

- BLÎNDU  MARA  Cls. VII-a E- Clubul Elevilor 
Sântana, prof. coord Blîndu Diana

LOCUL II  
- RECALO ANCA  Cls. VII-a A-  Lic.Tehn. 

,,Ștefan Hell” -Șc. Gim. ,,Sfanta Ana”- prof.
coord Grecu Roxana  

- TRIF PAUL Cls. VIII -a E-  Clubul  Elevilor 
Sântata, prof.coord Blîndu Diana  

 - CIORNA IONUȚ  Cls.VIII -a E-   Clubul Elevi-
lor Sântana, prof. coord Blîndu Diana

-AUFMUTH ANA-MARIA Cls. VII-a-A- Șc. 
Gimn .,,Ștefan Aug. Doinaș” Cap. Alexa, prof. 
coord Lipovan Adina         

 LOCUL III  
- BETEA ROXANA  Cls. VI-a A- Șc. Gimn., 

,Ștefan Aug. Doinaș” Cap.Alexa , prof.coord 
Lipovan Adina 

- MOROZAN SARA Cls. V-a  Șc. Gimn. ,,Ștefan 
Aug. Doinaș” Cap.Alexa , prof.coord Lipovan 
Adina 

- HONIGES SONYA Cls. VI-a G-  Lic.Tehn. 
,,Ștefan Hell”- Șc. Gim., ,Sfanta Ana”- prof. 
coord Grecu Roxana    

-  SIMA MELISA  Cls.VII-a-  Șc. Gimn., ,Ștefan 
Aug. Doinaș” Cap. Alexa , prof.coord Lipovan 
Adina 

-  HOSTĂCIOAIE  DENISA   Cls V-a- Clubul Ele-
vilor Sântana. Prof.coord Blîndu Diana 

 MENȚIUNI
- PETRUSE  RAUL  Cls.V-a A-  Clubul Elevilor 

Sântana. prof.coord Blîndu Diana
 -  LUP  TUDOR  Cls.V-a A- Clubul Elevilor 

Sântana. prof.coord Blîndu Diana 
-  FERICIAN  MĂDĂLINA   Cls.V-a- Clubul Ele-

vilor Sântana. prof.coord Blîndu Diana 
- BORTEȘ  GEORGIANA   Cls. V-a A- Lic.Tehn. 

,,Ștefan Hell”-Șc.Gim.,,Sfanta Ana”- prof.co-
ord Grecu Roxana   

- MIHAI RAMONA Cls.V-a  A- Școala Gimna-
ziala Sântana  prof.coord Creț Daniela

- DAN FLORINA  Cls.VII -a A- Școala Gimnazi-
ala Sântana  prof.coord  Creț Daniele 

 - PUȘCAȘ  ALEXANDRA  Cls. VIII-a A- 
Șc.Gimn.,,Ștefan Aug.Doinaș” Cap.Alexa , prof.
coord Lipovan Adina

-  PURAVEȚ  ANA  Cls.VIII-a A- Șc. Gim Olari. 
prof.coord Cotoară Maria

- DIOȘTEANU CORINA Cls. V-a A- Lic.Tehn. 
,,Ștefan Hell”-Șc. Gim.,,Sfanta Ana”- prof.co-
ord Grecu Roxana    

Secțiunea       -RECITĂRI      Clasele  IX-XII
LOCUL I           

- DINESCU IOANA LORENA  Cls. IX-a -Lic. 
Tehn., ,Ștefan Hell”- Șc. Gim. ,,Sfanta Ana”- 
prof. coord Raț Ramona   

- DINESCU  MARIA  ROBERTA   Cls. IX-  Lic. 
Tehn. ,,Ștefan Hell”- Șc. Gim. ,,Sfanta Ana”- 
prof. coord Raț Ramona 

- DRĂGOI ANDREEA  Cls. XII-a  A- Lic.Tehn. 
,,Ștefan Hell”-Șc.Gim.,,Sfanta Ana”- prof.co-
ord  Claiciu Liviu

 -  TRIF  DENISA  Cls.XII-a C- Lic. Tehn., 
,Ștefan Hell”-Șc. Gim. ,,Sfanta Ana”- prof.co-
ord  Geoldeș Ioan

 LOCUL II  
- COTU  EMIL  Cls.X-a A- Lic.Tehn.,,Ștefan 

Hell”-Șc.Gim.,,Sfanta Ana”- prof. coord  Bonț 
Albina

- CIUPULIGĂ CĂTĂLINA  Cls. X-a  B- Lic.Tehn. 
,,Ștefan Hell”-Șc. Gim. ,,Sfanta Ana”- prof. co-

ord Cotoară Maria  
-  MÂRZA  REBECA   Cls.XI-a - Lic.Tehn., 

,Ștefan Hell”-Șc. Gim .,,Sfanta Ana”- prof.co-
ord Raț Ramona

 LOCUL III  
- IOSIF MĂDĂLINA   Cls.X  B- Lic.Tehn.,,Ștefan 

Hell”-Șc.Gim.,,Sfanta Ana”- prof.coord Cotoa-
ră Maria 

-  RUSU BOGDAN  Cls.X  B- Lic.Tehn.,,Ștefan 
Hell”-Șc.Gim.,,Sfanta Ana”- prof.coord  Cotoa-
ră Maria 

-  RĂUȚ  ADELINA   Cls.X  B- Lic.Tehn. ,,Ștefan 
Hell”-Șc.Gim.,,Sfanta Ana”- prof.coord Cotoa-
ră Maria

 MENȚIUNI        
- PINTILIE  GABRIELA  Cls. XII-a  C-  Lic.Tehn. 

,,Ștefan Hell”- Șc.Gim.,,Sfanta Ana”- prof. co-
ord Geoldeș Ioan   

-  MUSCĂ  GEORGIANA   Cls .IX-a  B-  Lic.
Tehn.,,Ștefan Hell”-Șc. Gim. ,,Sfanta Ana”- 
prof. coord  Cotoară Maria      

- BUBURUZAN  DENISA   Cls. IX-a  B-  Lic.
Tehn. ,,Ștefan Hell”-Șc. Gim. ,,Sfanta Ana”- 
prof.coord Cotoară Maria 

-  COTU  BENIAMIN  Cls. XII -a A-  Lic.Tehn. 
,,Ștefan Hell”-Șc. Gim. ,,Sfanta Ana”- prof.
coord  Claiciu Liviu

Secțiunea       -ESEURI-    Clasele  IX-XII
- BORTEȘ  FLAVIA   Cls.XII-a  B- Lic.Tehn. 

,,Ștefan Hell”-Șc.Gim ,,Sfanta Ana”- prof.
coord  Claiciu Liviu;  Eseul  ”Lacul” la limita 
dintre real și imaginar în opera lui Eminescu  

- GÂRBOVAN  EMANUEL   Cls. XII-a  A- Lic.
Tehn.,,Ștefan Hell”-Șc.Gim.,,Sfanta Ana”- 
prof.coord  Geoldeș  Ioan;  Eseul ”Momente 
din istorie s religilor în opera lui Eminescu.”         

- LUP  AMINA   Cls. X-a  B- Lic.Tehn.,,Ștefan 
Hell”-Șc.Gim.,,Sfanta Ana”- prof.coord  Cotoară 
Maria;  Eseul ”Iubirea în opera eminesciană”
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15 Ianuarie - Ziua poetului Mihai Eminescu
Eminescienii

Unirea neamului românesc a fost şi  este 
un deziderat de veacuri al poporului român, 
o dorinţă care de cele mai multe ori nu a fost 
posibilă datorită împotrivirii marilor puteri 
vecine spaţiului românesc. 

Primii paşi către unire s-au făcut odată cu 
evenimentele revoluţiei de la 1848, care - 
deşi a fost înăbuşită - a demonstrat în mod 
categoric dorinţa de independenţă si de 
unitate a românilor. Din pacate,  Imperiul 
Otoman şi Rusia Ţaristă au încheiat la Balta 
Liman, o convenţie valabilă şapte ani. NIn 
cursul anului 1853, s-a declanşat Războiul 
Crimeii, ca urmare a neînţelegerilor dintre 
puterile acelor vremuri, iar înfrangerea Rus-
iei a permis ca prin tratatul de pace încheiat 
la Paris în 1856, Principatele Romane să 
treacă sub protecţia puterilor semnatare.  
Un pas esenţial în realizarea unirii l-au avut 
Adunarile Ad-hoc începând cu 1857, atunci 
când - pentru prima oară - au fost prezenţi si 
deputaţi ţărani, iar forţele sociale şi politice 
erau chemate să se pronunţe în legatură 
cu aceasta problemă.  Folosind însă textul 
neclar al Convenţiei de la Paris, clasa politică 
românească pune practic Europa în faţa fap-
tului împlinit – dubla alegere  ca domn a lui 

Alexandru Ioan Cuza în data de 5 ianuarie 
1859 de către Adunarea Electivă a Moldovei  
şi 24 ianuarie 1859, alegerea ca domn în Ţara 
Românească. 

Se cuvine să amintim cu acest prilej 
a� rmaţia marii personalităţi istorice ale 
perioadei – Mihail Kogălniceanu  care spu-
nea despre dubla alegere următoarele  - „Om 
nou la legi noi!”. Într-adevăr, domnia lui 
Alexandru Ioan Cuza şi mai ales reformele 
sale au schimbat pentru totdeauna evoluţia 
noului stat – România - , un stat tânăr dar 
puternic, un stat care va face paşii decisivi 
spre  modernizare în perioada următoare.  
Alegerea aceluiaşi domn în ambele Prin-
cipate a reprezentat formarea unui stat 
naţional unitar. 

24 IANUARIE- „Mica Unire”


