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Apare lunar și se distribuie gratuit în Sântana și Caporal Alexa

După cum aţi putut deja constata, încă de la începutul mandatului 
meu, m-am străduit în permanenţă să asigur transparenţa actului 
decizional la nivelul primăriei.
În acest număr al ziarului doresc să vă informez cu privire la cele mai 
importante aspecte ale vieţii administrative pentru această perioadă:
- Au fost semnate actele pentru începerea lucrărilor la canalizarea 
oraşului şi la construirea staţiei de epurare. Vă vom ţine la curent cu 
evoluţia acestor importante investiţii.
- Aşa cum am promis, din acest an, au fost eliminate taxa de cultu-
ră şi taxa de pază.
- În ceea ce priveşte impozitele locale aferente acestui an, am ţinut 
seama atât de interesul cetăţeanului, cât şi de interesul general al 
oraşului. Am fost nevoiţi, conform codului fiscal, să indexăm im-
pozitele conform cu rata inflaţiei însă taxele au rămas neschimbate. 
Subliniem doar că s-a procedat în aşa manieră încât, în final, suma 
pe care o are de plătit cetăţeanul care deţine până la 2 hectare de pă-
mânt, să fie mai mică decât în anul precedent. Mai multe  informaţii 
veţi găsi în paginile ziarului.
- S-a rambursat anticipat suma de 1800 mii lei (18 miliarde lei vechi) 
reprezentând ratele pe 3 ani si dobânda pe 2 ani din împrumutul 
contractat în anul 2007, împrumut care se derulează până în anul 
2027, pentru realizarea sediului administrativ al primăriei şi reabi-
litarea drumurilor.  
La nivelul primăriei vom continua administrarea cât mai corectă, 
onestă şi eficientă a resurselor oraşului, plecând de fiecare dată de la 
nevoile stringente cu care se confruntă sântănenii şi voi continua să 
vă informez despre întreaga activitate a administraţiei.

Primar,
 Daniel Tomuța

24 Ianuarie 1859 – ziua în care 
s-a semnat actul de naştere a 
României moderne, ziua în care 
s-au unit cele două ţări surori, 
Moldova şi Ăara Româneas-
că, sub o singură cârmuire, cea 
a domnitorului Alexandru Ioan 
Cuza.
 Unirea de la 24 ianuarie 1859 a 
fost posibilă în condiţiile în care 
marile puteri europene hotărau 
la Congresul de pace de la Paris 
din februarie 1856, care punea 
capăt războiului Crimeii (1853 
– 1856), ca românii să fie con-

sultaţi dacă doresc sau nu unirea prin constituirea Adunărilor ad-hoc, 
adunări în care intrau pentru prima dată în istoria noastră şi repre-
zentanţi ai ţăranilor. 

Semne bune anul are! 24 Ianuarie, am sărbătorit
Ziua Unirii Principatelor Române

Simpozion „ EMINESCIENII”- Ian.2013
„TOATE-S VECHI ȘI NOUĂ TOATE...” 

Interviu realizat cu doamna Măricuţa Galu, administrator SC Romîmplet SA

>>> pag. 8

Într-o atmosferă deosebită Primăria Oraşului Sântana, Clubul Copii-
lor Sântana şi Biblioteca Orăşenească au organizat Simpozionul „Emi-
nescienii” dedicat marelui poet Mihai Eminescu. 

Meșteșugul răchitei împletite, se păstrează la Sântana

>>> pag. 4

>>> pag. 4

Tradiția artizanatului, încă vie în Sântana!
- Pentru început v-aş ruga să realizaţi o scurtă descriere a secţiei / sec-
ţiilor de împletituri.
- Secţia de împletituri din Sântana, face parte din SC Romîmplet SA, ală-
turi de Chişineu Criş şi Sepreuş, societate înfiinţată în 1991, prin separa-
rea secţiei de împletituri sub formă de societate pe acţiuni, din fosta In-
treprindere de produse industriale şi prestări de servicii Arad (IJPIPS). 
Istoria  secţiei din Sântana este mult mai veche, de peste 40 de ani, unitatea 
trecând de la IJIL, la IFET iar din 1983 la IJPIPS, locul de muncă fiind ace-
laşi, doar denumirea alta. Meşteşugul răchitei împletite s-a preluat şi păs-
trat de la nemţi, mâinile de aur ale împletitorilor aflaţi pe teritoriul Sân-
tanei. O ştiu foarte bine, prin aportul adus la dezvoltarea secţiei, oameni 
gospodari şi coordonatori ca : dl. Ardelean, soţii Horvath, fiul d-nului Ar-
delean, Igna Elisabeta de la controlul de calitate, alături de împletitori cu 
mâini de aur din Sântana şi împrejurimi, majoritatea pensionari acum sau 
plecaţi într-o altă unitate sau străinătate pentru un câştig mai bun, cărora 
le păstrăm toată stima şi respectul pentru meseria de împletitor.

Primăria Sântana invită cetăţenii oraşului să participe la discuţiile pentru sta-
bilirea priorităţiilor bugetului pentru anul 2013, conform următorului program:
- Luni, 11 februarie 2013, ora 17.00 – Sediul Primăriei Oraşului Sântana
- Miercuri, 13 februarie 2013, ora 17.00 – Magazinul alimentar Roman 
Dumitru (Ţâcu)
- Joi, 14 februarie 2013, ora 17.00 – Magazin alimentar mixt Luca
- Vineri, 15 februarie 2013, ora 17.00 – Liceul Tehnologic
- Sâmbătă, 16 februarie 2013, ora 17.00 – Şcoala Germană
- Duminică, 17 februarie 2013, ora 15.00 – Sala de evenimente Satul Nou
                                                  ora 17.00 – Căminul cultural Caporal Alexa

Anunț important!
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În atenția cetățenilor:
Primăria Sântana vă informează cu privire la execuția bugetară a anului precedent! 

In anul 2012 veniturile bugetului  local au fost de 13 190 000 lei din care 3 266 000 
lei sunt din impozite si taxe locale, 101 000 lei sunt subventii de la bugetul de stat 
pentru finantarea cabinetului medical scolar si subventii pentru ajutoarele de incal-
zire  pentru populatie, suma de 5 101 000 lei este din TVA pentru finantarea capitolu-
lui invatamant – salarii si cheltuieli materiale respectiv  utilitati pentru corpurile de 
cladiri scolare si  salariile si indemnizatiile asistentilor persoanelor cu handicap, iar 
suma de 4 722 000 lei reprezinta  totalul sumelor si cotelor defalcate din impozitul 
pe venit care revin orasului Santana de la Directia Finantelor Publice pentru echili-
brarea bugetului local, adica pentru a putea finanta cheltuielile prevazute in bugetul 
local al orasului Santana.
Cheltuielile bugetului local in anul 2012 au fost de 13 122 000 lei repartizate dupa 
cum urmeaza conform clasificatiei bugetare din Legea bugetului:
Pentru capitolul ADMINISTRATIE  PUBLICA  au fost cheltuiti 2 238 000 lei din 
care 680 000 lei pentru salariile angajatilor si consilierii  locali, 816 000 lei pentru 
cheltuieli materiale bunuri si  servicii, utilitati, 42 000 lei investitii (ceas stradal cu  
afisaj exterior) iar 700 000 lei au fost alocati pentru rambursare  anticipata  din  ccre-
ditul contractat pentru constructia sediului administrativ.
La capitolul EVIDENTA  POPULATIEI si ALTE SERVICII GENERALE au 
fost cuprinse sumele destinate cheltuielilor cu  compartimentul de evidenta popu-
latiei si  cheltuielile cu alegerile  si au fost  de 76 000 lei.
Capitolele DOBANZI  si TRANSFERURI pt. persoane din institutii de asistenta 
sociala au insumat 87 000 lei  cu mentiunea ca suma de 65 000 lei  pentru dobanda 
SAMTID a fost recuperata  de la Compania de apa canal .
Pentru capitolul INVATAMINT au fost  cheltuiti 5 498 000 lei din care 4 113 000 
lei cheltuieli de personal ale cadrelor didactice si personal auxiliar  de la Liceul 
Tehnologic  Santana si Scoala Generala nr.2 Santana, 1 189 000 lei  au fost cheltuieli 
materiale utilitati,naveta cadrelor didactice, reparatii la cladirile scolare, 31 000 lei 
au fost destinati burselor elevilor iar suma de 165 000 lei a fost pentru investitiile 
urmatoare:
 • Reabilitare  Gradinita Caporal Alexa lucrare inceputa in 2011 si final-
izata in 2012  - 63 000 lei 
 • Reabilitare termica Scoala Sfanta Ana si reabilitare imobil Grup Sco-
lar  suma de 102 000 lei  pentru proiecte executia urmand sa se deruleze in 2013.
La capitolul  SANATATE sunt cuprinse cheltuielile cu cabinetele medicale scolare 
un total de 72 000 lei  pentru plata medicului , celor 2 asistente  si o mediatoare , 
precum si medicamente si materiale sanitare.Mentionam ca aceste fonduri vin de la 
Ministerul Sanatatii ca subventii.
In ceea ce priveste capitolul CULTURA, RECREERE, RELIGIE  suma totala 
cheltuita a fost  de  624 000 lei dupa cum urmeaza: 
 - 15 000 lei pentru salarii la biblioteca
 - 132 500 lei cheltuieli pentru intretinerea, utilitati biblioteca, parcuri, 
spatii verzi
 - 132 500 lei  au reprezentat subventii pentru camin cultural
 - 99 800 000 lei au fost pentru sport
 - 113 000 lei pentru sustinerea cultelor religioase
 - 4 000 lei suma alocata Asociatiei culturale „Cununita”
 - 20 000 lei au fost cheltuiti pentru incheierea proiectului cultural San-
tana – Elek Ungaria
 - 108 000 lei au fost alocati pentru investitii si anume: Proiect Casa de 
cultura 57 000 lei, achizitie mixer audio 7 000 lei si achizitie echipamente de joaca 
si mobilier stradal 44 000 lei.
Capitolul   de ASISTENTA SOCIALA  a beneficiat  de o suma de 894 000 lei utili-
zata astfel:664 000 lei cheltuieli de personal salarii  asistenti persoane  cu handicap , 
indemnizatii persoane cu  handicap, salarii angajati compartiment asistenta sociala, 
158 000 lei  pentru  plata utilitatilor pentru cladirea Centrului de zi  de pe strada 
BIstritei nr 87  si  cladirea unde functioneaza compartimentul asistenta sociala strada 
M.Viteazu nr.24, deasemenea  suma cuprinde si reparatiile efectuate la cladirea Cen-
trului de zi, suma de  58 000 lei pentru ajutoare sociale  iar suma de 14 000 lei pentru 
plata investitiei de la centru de zi – bransament  gaz si achizitie de convectoare.
Pentru  capitolul GOSPODARIE COMUNALA SI FOND LOCATIV  s-au chel-
tuit 1586 000 lei din care 185 000 lei pentru plata salariilor muncitorilor de la gospo-
darie comunala, salariile angajatilor de la fond locativ, piata,aprovizionare, 691 000 
lei pentru utilitati, prestari de servicii, reparatii imobile de stat, cheltuieli cu ilumi-
natul public, alimentare cu apa si gospodarie comunala, 29 000 lei au fost transferati 
pe Hotarari de Consilul local catre Asociatia Apa Canal si Asociatia de gestionare a 
deseurilor,  iar 681 000 lei au  avut ca destinatie investitii dupa cum urmeaza:
 - Achizitionare de 2 bucati cositori, un motofierastrau, o freza de zapada, 
un utilaj de imprastiat material antiderapant - 16 000 lei
 - Reabilitare  statie de ambulanta - 191 000 lei
 - Amenajare piata agroalimentara - 247 000 lei
 - Foraj fantana stadion - 18 000 lei 
 - Reabilitare imobil sediu PSI - 104 000 lei (lucrare inceputa in anul 
2011 si finalizata in 2012)
 - PT si executie vestiare (lucrare care a inceput in anul 2012 si care se va  
finaliza in 2013) - 77 000 lei
 - Lucrari de proiectare hala lactate - 25 000 lei
 - Proiect apa canal (cofinantare) - 3 000 lei
Suma cheltuita pentru  capitolul PROTECTIA MEDIULUI in anul 2012 a fost de 
179 000 lei , 13 000 lei pentru plata salariului angajatului din acest compartiment, 

14 000 lei cheltuieli materiale de functionare iar 152 000 lei a reprezentat subventie  
pentru  diferenta de pret la taxa de salubritate catre populatie pe perioada 1 august 
– 31 decembrie 2012.
In anul 2012 la capitolul DRUMURI STRAZI  s-a cheltuit suma de 1 868 000 lei, 
544 000 lei pentru reparatii drumuri, carburanti, piese de schimb pentru utilajele pri-
mariei, 1 100 000 lei pentru rambursare  anticipate  din creditul pentru modernizare 
drumuri, 224 000 lei au fost utilizati pentru investitii si anume:  
 – Asfaltare strada Closca  investitie care continua si in anul 2013 - 96 
000 lei
 – Amenajare trotuare pietonale in  Caporal Alexa - 128 000 lei
Veniturile din taxele locale (P.S.I., taxa de cultura, salubritate,taxe si alte venituri 
din ivatamant, contributia elevilor pentru cantine si internate) pe anul 2012 au 
fost in suma de  1 080 000 lei. Din totalul de 1 009 000 lei reprezentand cheltuielile  
bugetului de venituri proprii si subventii suma de  191 000 lei a fost pentru camin 
cultural salarul  angajatei, utlitati, cheltuieli de functionare, organizarea  manifes-
tarilor cultural artistice hramurile bisericilor, zilele orasului, sarbatori de iarna.
Pentru activitatea de P.S.I. au fost cheltuiti 45 000 lei din care 24 000 lei pentru 
salarii angajati  iar 21 000 lei cheltuieli materiale, utilitati, combustibil, cheltuieli  
de functionare. Pentru salubritate s-a cheltuit 675 000 lei, pentru sala de sport suma 
de 24 000 lei care cuprinde utilitati si reparatii tamplarie la sala de sport, iar pentru 
activitatile autofinantate invatamant – cantina  s-a cheltuit suma de 74 000 lei.
In cea ce priveste  imprumutul contractat de  Primaria orasului Santana in anul 2007 
si care se deruleaza pana in  anul 2027 pentru realizarea sediului administrativ  si 
reabilitare drumuri din suma ramasa de rambursat de 7312 000 lei s-a rambursat 
anticipat  in  decembrie 2012 suma de 1 800 000 lei iar in ianuarie 2013 se va reac-
tualiza graficul de rambursare a ratelor aferente imprumutului.

SEF SERVICIU BUGET, VIOLETA COSTEAPRIMARIA ORASULUI SANTANA
REALIZAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI ANUL 2012 
   
I N D I C A T O R I Prevederi Realizat %
 2012 2012 
 mii lei mii lei 
VENITURI TOTALE, 
DIN CARE: 15400 13190 85.6
Venituri locale total 4846 3267 67.4
Venituri din cote si sume
defalcate din TVA 6161 5991 97.2
Venituri din cote si sume
defalcate din impozit pe venit 4176 3831 91.7
Subventii 217 101 46.5
CHELTUIELI TOTALE,
DIN CARE: 15400 13121 85.2
Administratie publica
total, din care: 2601 2238 86.0
salarii 702 680 96.9
bunuri si servicii 857 816 95.2
rambursari credite 1000 700 70.0
investitii 42 42 100.0
Invatamant - total, din care: 6029 5498 91.2
salarii 4136 4113 99.4
bunuri si servicii 1287 1189 92.4
burse 33 31 93.9
investitii proprii 573 165 28.8
Sanatate - total, din care: 74 72 97.3
salarii 72 70 97.2
bunuri si servicii 2 2 100.0
Cultura - total, din care: 480 467 97.3
salarii 17 15 88.2
bunuri si servicii 139 135 97.1
subventii camin cultural 132 132 100.0
proiecte fonduri nerambursabile 21 20 95.2
investitii 52 52 100.0
culte 113 113 100.0
Activitati sportive
total, din care: 170 156 91.8
subventii 101 100 99.0
investitii 69 56 81.2
Asistenta sociala
total, din care: 987 893 90.5
salarii 678 664 97.9
bunuri si servicii 180 158 87.8
ajutoare incalzire 113 57 50.4
investitii 15 14 93.3
Gospodarire comunal
si locative 1929 1586 82.2
Protectia mediului 182 179 98.4
Drumuri 2758 1869 67.8
Alte servicii publice generale 90 76 84.4
Transferuri 35 22 62.9
Dobanzi 65 65 100.0
BUGET AUTOFINANTATE
TOTAL, DIN CARE: 1918 1010 52.7
Invatamant 167 74 44.3
Camin cultural 265 191 72.1
Pasune 160 6 3.8
Alte activitati economice 
(PSI, salubritate, sport) 1326 739 55.7
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IMPOZITE SI TAXE ANUL 2013
Impozit cladiri persoane juridice – cota de impozitare 1.5% aplicata la valoarea de 
inventar “In anul 2013 nu se acorda facilitati de reducere a acestei cote de impozitare 
nici unei persoane juridice de pe raza localitatii.”            
 impozit cladiri persoane juridice pentru cladiri nereevaluate, cota de impozitare este  
- 10% pt cladiri care nu au fost reevaluate in ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de 
referinta    
- 30%  pt cladiri care nu au fost reevaluate in ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de 
referinta    
Pentru cladirile amortizate integral, se aplica o cota de la  1,50%, din valoarea de 
inventar, la care se aplica o reducere de 15%.
Impozit cladiri persoane Fizice
• cladire cu cadre din beton armat sau cu pereti exteriori din caramida arsa sau alte 
materiale rezultate in urma unui tratament termic si/sau chimic:
 - cu instalatii - 935 lei (valoare de impozitare)
 - fara instalatii - 555 lei (valoare de impozitare)
• cladire cu pereti exteriori din lemn, din piatra naturala, din caramida nearsa sau alte 
materiale nesupuse unui tratament termic si/sau chimic:
 - cu instalatii - 254 lei (valoare de impozitare)
 - fara instalatii - 159 lei (valoare de impozitare)
Constructii anexe, situate in afara cladirii principale
• cu cadre din beton armat sau cu pereti exteriori din caramida arsa sau alte materiale 
rezultate in urma unui tratament termic si/sau chimic:
 - cu instalatii - 159 lei (valoare de impozitare)
 - fara instalatii - 143 lei (valoare de impozitare)
• cu pereti din lemn, din piatra naturala, din caramida nearsa sau alte materiale nesu-
puse unui tratament termic si/sau chimic:
 - cu instalatii - 95 lei (valoare de impozitare)
 - fara instalatii - 63 lei (valoare de impozitare)
Coeficient de corectie la cladiri - Rang III Santana - Rang V Caporal Alexa
Zona A 2,30 -
Zona B 2,20 -
Zona C 2,10 0,95
Zona D 2,00 -
Pentru cladirile care au o vechime mai mare de 50 ani, se aplica o reducere de 20 
%, iar pentru cele cu o vechime cuprinsa intre 30 ani si 50 ani, se aplica o reducere 
de 10 %.
Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri,datorat pentru intregul an de catre 
contribuabili, pana  la data de 31 martie a anului in curs  se acorda o bonificatie de 
10%  pentru persoane fizice si  5 % pentru persoane juridice.

Impozit pe teren persoane fizice intravilan                         LEI/HA
terenuri cu construcii rang III Santana
Zona A  6545
Zona B  4447
Zona C  2113
Zona D  1230
terenuri cu construcii rang V Caporal Alexa
Zona C  355

Impozit pe teren intravilan              zona B (lei/ha)             zona C (lei/ha)
arabil 21 19
pasune 19 15
faneata 19 15
vie 35 28
livada 46 35
padure 21 19
teren cu ape 13 8
drumuri si cai ferate X X
teren neproductiv X X
coeficientul de corectie teren intravilan 3,00 1,00

Impozit pe teren extravilan        zona B (lei/ha) Santana / zona C (lei/ha) Cap. Al.
teren cu constructii 28 26
arabil 48 45
pasune 26 22
faneata 26 26
vie pe rod 53 53
vie pana la intr. pe rod X X
livada pe rod 53 50
livada pana la intr. pe rod X X
paduri sau teren forestier 14 12
teren cu ape 5 2
teren cu amenajari piscicole 31 28
drumuri si cai ferate X X
teren neproductiv X X
coeficientul de corectie teren extravilan 2,20 0,95
Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe teren datorat pentru intregul an de catre 
contribuabili, pana la data de 31 martie a anului in curs, se acorda o bonificatie de  
10% pentru persoane fizice si  5 % pentru persoane juridice.

Exemplu de calcul a impozitului pe cladiri la persoane fizice:
Valoarea impozabila pe mp se inmulteste cu suprafata, apoi cu cota de impozitare 
de 0,1 %, rezultatul se inmulteste cu coeficientul de corectie, iar daca o cladire este 
mai veche de 30 ani, suma obtinuta se diminueaza cu 10%.
1.Pentru o locuinta in Santana, situata in zona A, construita din beton si caramida 
arsa, cu o vechime mai mica de 30 ani, avand toate dotarile  (electricitate, apa, 
canal si incalzire), cu suprafata construita  de 100 m.p.  acest caz este in partea cea 
mai de sus ca impozit in Santana.
935 lei/mp x 100 mp x 0,2 % x 2,3  =  215 lei impozit. Daca se achita pana la 
31.01.2013, se reduce cu 10%, respectiv:  215x10% = 22 lei.   215-22=193 lei 
impozit
2.Pentru o locuinta de la polul opus, respectiv cu aceiasi suprafata construita, dar 
construita din caramida nearsa, fara sa aiba toate utilitatile, situata in Caporal Aal-
exa, impozitul va fi:
159 lei/mp x 100 mp x 0,1 % =  16 lei x 0,95 =  15 lei impozit.

Exemplu  de calcul a impozitului  pe terenul agricol extravilan
Pentru 1 ha  teren agricol arabil  extravilan apartinand de orasul Santana:
48 lei/ha x 2,2 coeficient de corectie la oras =   106 lei impozit.
Daca se plateste pana la 31.03.2013 avem: 106 x 10% = 11 lei.  106 – 11 = 95 lei.
Pentru 1 ha teren agricol arabil extravilan apartinand de satul Caporal Alexa:
45 lei/ha x 0,95 coeficiant de corectie la sat =  43 lei impozit.
Daca se achita pana la 31.03.20013, avem: 43x10% = 4 lei; 43 – 4 = 39 lei
Prin faptul ca s-au indexat impozitul pe cladiri si impozitul pe terenul agricol cu 
rata inflatiei de 16%, a crescut impozitul in exemplele  de de mai sus, cu 15 lei la  
ha teren agricol extravilan in Santana si cu  6 lei in satul Cap. Alexa, dar s-a desfiin-
tat taxa de paza de 12 lei pe gospodarie si taxa de cultura care era 12lei de persoana 
pe an.  La fel a crescut procentul de bonitate pentru cei care platesc integral impoz-
itele si taxele pana la 31.o3.2013 de la 7% in anul trecut, la 10 % in acest an pentru 
persoane fizice si  cu 5% la persoane juridice, fata de 0% anul 2012.
Astfel ca valoarea totala a impozitelor si taxelor datorate de persoanele fizice in 
cele mai  multe cazuri este mai mica fata de anul 2012. 

SE CAUTĂ TINERE TALENTE!
Primăria Oraşului Sântana şi Asociaţia culturală Busuio-
cul organizează preselecţie pentru concursul de interpre-
tare pentru copii „Floricele din Sântana” - ediţia a XII-a.

14 februarie 2013, orele 16.00
la sala de evenimente din Satul Nou

Pot participa copii talentaţi cu vârsta cuprinsă între 6-15 
ani care vor pregăti două melodii la alegere.

Vă aşteptăm cu drag!
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Interviu realizat cu doamna Măricuţa Galu, administrator SC Romîmplet SA
Tradiția artizanatului, încă vie în Sântana!

Până acum câţiva ani, peste 95 % 
din împletituri erau destinate ex-
portului în ţări ca Germania, Ita-

lia, Franţa, SUA, Anglia, Austria etc. În anul 2012, so-
cietatea a mai realizat export pentru Austria şi Franţa, 
ţări în care transportul a avut pondere mai mică în va-
loarea produsului iar pentru acest an am confirmat o 
comandă mai mică pentru Franţa.
Societatea s-a orientat în ultimii ani şi spre producţia 
internă, pentru că ne puteam cu greu acoperi costuri-
le de fabricaţie tot mai mari, şi lipsa materiei prime de 
calitate. Desfacerea produselor se face prin magazinul 
propriu de la Arad, sau pe bază de comenzi .
- De cât timp practicaţi această meserie şi de unde 
aţi învăţat-o?
- Prima dată am luat contact cu activitatea de împleti-
turi, înainte de 1980, pe valea Someşului, când un ate-
lier de împletituri de la Beclean (jud. Bistriţa Năsăud), 
a trecut la CPL Bistriţa, unde îmi desfăşuram activita-
tea la controlul de calitate iar producţia de împletituri 
era 100 % pentru export. Din anul  1983 odată cu în-
fiinţarea IJPIPS, am preluat conducerea atelierului de 
împletituri, cu formaţiile de lucru din Vladimirescu,  
Sântana, Criş si Sepreuş, unde am învăţat permanent 
de la colegii şi colaboratorii mei, a căror aport merită 
tot respectul pentru ceea ce au făcut pentru aceea sec-
ţie: ing. Burcă Călina, Bereş Pavel,  Totor Simion, Mi-
heţ Viorica,  soţii  Henţ, Codreanu, Gale Lica, Demeter 
Kalman, Olteanu Florica, Belinţan Octavia ş.a. precum 
şi răposatul Mallinger Tiberiu. Prezenţa  între împleti-
tori, apropierea de ei m-a ajutat permanent sa învăţ din 
arta şi tainele meseriei de împletitor .
- Ce fel de obiecte realizaţi?
 La secţie, muncitorii sunt specializaţi pe grupe de pro-
duse. Astfel se realizează :
- coşuri de piaţă, gospodăreşti, pentru panificaţie, fruc-
te, flori, etc.
- coşuri pentru animale: câini, pisici, porumbei, etc.
- coşuri pentru prezentare produse, pentru cadouri de 
Sf. Sărbători sau alte ocazii.
- coşuri pentru nou născuţi,
- cărucioare păpuşi
- coşuri pentru biciclete
- jardiniere flori
- coşuri pentru rufe, lemne şemineu
- sticle şi damigene împletite
- mobilier împletit: fotolii, mese, banchete, noptiere, 
portreviste, diverse tipuri de etajere, vaze colţ, etc.

- diverse suporturi pentru ornare: coroniţe, rozete, etc., 
precum şi ornamente la comandă
- orice alt produs solicitat de client.
Recondiţionăm la solicitare (unde este posibil), diverse 
împletituri, inclusiv mobilier împletit.
- Care dintre aceste produse este cel mai căutat?
- Cele mai căutate produse sunt coşurile pentru ani-
male, de piaţă, pentru rufe, flori, damigenele şi sticle-
le împletite, coşurile pentru cadouri şi evident comen-
zile speciale.
- Aţi întalnit comenzi care v-au pus creativitatea la 
încercare?
-  Evident! Pot spune cu certitudine că şi datorită aces-
tui fapt mai existăm ca activitate cu specific - produce-
rea de împletituri. Orice solicitare de a crea ceva nou, 
este o provocare pentru noi, este ceva ce ne ajută să 
existăm, să simţim că suntem încă utili din ce în ce mai 
mult şi la români, sperând că va veni şi ziua în care 
munca prestată în acest domeniu să fie apreciată la ade-
vărata ei valoare, iar câştigurile muncitorilor să fie pe 
măsura efortului şi a valorii create.
La crearea unui produs nou, la reuşita lui, contribu-
ie un colectiv: de la cumpărător, un privitor-comenta-
tor  care-şi doreşte o anume utilitate şi design , cel care 
schiţează, se pregăteşte materialul, se împleteşte şi se fi-
nisează, apoi din nou intervine cumpărătorul, reîntor-
cându-se informaţia cu observaţiile necesare pentru a 
crea următorul produs şi mai bine.
- Participaţi cu împletiturile dumneavoastră la expo-
ziţii/concursuri?
- DA! În urmă cu peste 5 ani, simţind că exportul va fi 
în scădere la împletituri, nu datorită lipsei de comenzi, 
ci datorită neîncadrării în preţurile pieţei externe, care 
n-au crescut pe măsura creşterii costurilor de produc-
ţie din România, ca să mai existăm ne-am orientat şi 
spre piaţa internă, spre oamenii cu posibilităţi financi-
are, promovând gustul pentru natural, pentru frumos, 
pentru căldura pe care o emană celor din jur produse-
le împletite. Am creat cu aportul fiecăruia din secţie, 
modele noi aproape în fiecare zi, reuşind prin diversi-
tate să ne evidenţiem la târgurile şi expoziţiile la care 
am participat cu produsele noastre atât în ţară cât şi în 
străinătate. Amintim participarea la Expoziţia cu pro-
dusele IMM-urilor din ţară de la ROMEXPO BUCU-
REŞTI (unde am luat locul 2 pe ţară cu standul nostru), 
târgurile şi expoziţiile organizate la Zilele Aradului, 
Festivalul Clătitelor de la Moneasa, Ziua Parcului Eu-
ropean de la Bucureşti şi a Parcului Lunca Mureşului 

de la Ceala, Muzeul Satului de la Timişoara, Târgul de 
la Jimbolia, Târgul Agromalin de la Arad, târguri din 
Ungaria, etc.
Deşi s-a diminuat  materia primă prin pierderea plan-
taţiilor, prin desfiinţarea lor şi neînfiinţarea altora noi 
(din lipsă de fonduri) la care s-a adăugat pierderea de 
muncitori buni (prin pensionare sau găsirea unor alte 
locuri de muncă retribuite mai bine), unele reuşite şi 
încurajări de la aceste târguri şi expoziţii ne-au dat pu-
terea de a merge mai departe chiar şi cu un număr mai 
mic de împletitori, care din dragoste pentru munca 
aleasă nu şi-au părăsit meseria. Am sperat, sperăm şi 
credem în redresarea activităţii de împletituri. Nu pu-
tem să nu amintim aici de veteranii  acestei meserii, 
care merită toată stima şi respectul, ducând mai depar-
te acest meşteşug:  Miheţ Viorica, Şerban Victoria, Gale 
Lica, Laza Maria, Deak Maria şi alţii .
- De unde vine aceasta dragoste pentru împletituri?
- Dragostea pentru împletituri vine din adâncul fiin-
ţei umane, care a crescut şi trăit în natură, iubind lu-
crul, meşteşugul, ca o tradiţie a zonei din care provi-
ne, clădind de fiecare dată câte o cărămidă a satisfacţiei 
noului produs realizat, iar uneori o dărâmare a ceea ce 
ai lucrat şi din nou o trudă pentru refacere în speranţa 
unei reuşite pe măsura efortului depus.
Dragostea pentru împletituri vine, nu din câştiguri-
le băneşti, împletiturile nefiind un domeniu cu profit 
uşor muncit, ci din satisfacţia pe care o ai atunci când 
ai realizat ceva pe placul cumpărătorului şi când după 
ani sau zeci de ani o voce caldă îţi spune: ,,Stiţi...mai am 
şi acum coroniţa împletită şi ornată, fotoliul pentru co-
pil la a 3-a generaţie, coşul de rufe, ornamentul etc., pe 
care l-am luat de la magazinul SC Romîmplet SA Arad, 
acum mulţi ani .”
- Cu ce alte pasiuni vă mai îndeletniciţi în timpul liber?
- Timp liber în ultimii ani nu am prea avut. Iubesc tu-
rismul, natura,  lucrul de mână, muzica şi sportul pen-
tru care regret fiecare clipă pierdută .
- Am văzut că sunteţi prezenţi şi pe internet la adre-
sa www.impletituri.ro . V-a ajutat acest site să vă afir-
maţi pe piaţă? V-a adus clienţi din diverse părţi ale 
ţării?
- Site-ul ne-a ajutat să fim cunoscuţi şi în ţară. Am re-
alizat produse pentru Tg. Jiu, Timişoara, Bucureşti, 
Oradea, Ploieşti, Cluj-Napoca, etc. Chiar în aceste zile, 
la secţia din Sântana se lucreză la o serie de modele 
noi pentru o firmă din Cluj, o parte din ele fiind agre-
ate de client .
- Un mesaj în încheiere? 
- Tineri din Sântana care nu aveţi  locuri de muncă şi 
aveţi îndeletniciri spre arta meşteşugului, preluaţi me-
seria de împletitor până mai aveţi de la cine o învăţa şi 
o veţi transmite şi voi mai departe!
Într-o asociaţie familială (de  ex.), această meserie, a  
artei de a împleti pentru cei din comunitatea ta şi nu 
numai, poate aduce un venit garantat şi mulţumitor 
(pe lângă munca de pe micul teren cultivat lângă casă), 
precum şi multe satisfacţii nemateriale.
A fi împletitor este o mândrie, chiar şi numai pentru 
tine.

În acest an orga-
nizatorii au invi-

tat elevii şi profesorii să participe atât 
cu eseuri cât şi cu desene care au fost 
expuse în holul Primăriei. Câţiva elevi 
ne-au reamintit o parte din versurile 
scrise de Mihai Eminescu. Toţi parti-
cipanţii la simpozion au fost răsplătiţi 
cu diplome şi cărţi, înmânate de dl. pri-
mar. De asemenea dl. primar Tomuța 
Daniel a ţinut să le mulţumească celor 
care au participat la eveniment, elevi, 
profesori, învăţători şi invitaţi, expri-
mandu-şi încrederea că în următorii 
ani numărul participanţilor va creşte.  

Prof. Diana Blîndu

>>> pag. 1
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Evenimentul s-a bucurat de o asistență numeroasă
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Prezentatea Bisericii  Penticostale „Peniel” Sântana

Istoric

În anul 1989 s-a format primul nucleu de credincioşi 
penticostali. Erau câteva familii din Sântana care 
se adunau în casa familiei Bulc. Când  numărul de 
credincioşi a crescut, ne-am mutat în casa familiei 
Solomon de pe strada Teiului. Erau acolo două camere 
puse la dispoziţia credincioşilor. Între timp s-au mutat 
şi alte familii de credincioşi penticostali în Sântana şi 
se caută un alt local. 
După mai multe căutari, biserica se mută în casa primită 
de la primărie de pe strada Câmpului la numărul 75. În 
acest loc se desfăşoară serviciile religioase pînă în anul 
2009, când localul devine neîncăpător. Până în Aprilie 
2011, serviciile religioase se desfăşoară în clădirea fos-
tei şcoli de pe strada Căprioarei. În prezent credincioşii 
se bucură în noul locaş de pe strada Rozelor, nr. 26.

În urmă cu cunci ani pastorului Nelu Popelea i s-au 
însărcinat atribuţiuni pastorale în biserica din Sântana, 
urmând ca din anul 2008 să îndeplineasca slujba de 
pastor.
Formaţiile muzicale care slujesc în biserică sunt: 
corul mixt, fanfara, grupul de laudă şi închinare, corul 
bărbătesc şi grupul de fete.
În momentul de faţă biserica are un efectiv de 120 de 
membrii majori şi 70 membrii minori.

Ţinte surogat în Creştinism
Căutarea este imperativul oricărui proiect. Foarte mulţi 
oameni demisionează destul de repede din această 
competiţie numită căutare, confundând preţul care 
trebuie plătit cu rezultatul lucrului căutat. Am să dau 
câteva exemple. Cine caută pacea, nu are cum să nu 
întâlnescă şi războiul; antagonismul păcii. Cine-L caută 
pe Dumnezeu, cu siguranţă v-a da şi de diavolul. În 
întreg procesul căutării lui Dumnezeu, antagonismele 
nu sunt ţinte sau rezultate finale, ci doar impedimente: 
lupte, necazuri, boală etc, aspecte care nu constitue 
nimic mai mult decât preţul căutării. Sfânta Scriptură ne 
spune că însuşi Dumnezeu caută:  „Care om dintre voi, 
dacă are o sută de oi, şi pierde pe una din ele, nu lasă 
pe celelalte nouăzeci şi nouă pe islaz, şi se duce după 
cea pierdută, până când o găseşte?  După ce a găsit-o, 
o pune cu bucurie pe umeri; şi, când se întoarce acasă, 
cheamă pe prietenii şi vecinii săi, şi le zice: „Bucuraţi-
vă împreună cu mine, căci mi-am găsit oaia care era 
pierdută.”  Tot aşa, vă spun că va fi mai multă bucurie 
în cer pentru un singur păcătos care se pocăieşte, decât 
pentru nouăzeci şi nouă de oameni neprihăniţi care n-au 
nevoie de pocăinţă.” ( Luca 15:4-7 VDC)
El şi-a plătit preţul căutării încă de la prima strigare fără 
vreo urmă de negociere, nu cu un preţ teluric ci cu unul 
divin, dându-şi Fiul la moarte.
Există o poveste despre un om căruia i s-a schimbat 
viaţa din momentul în care a găsit pe stradă 4 dolari. 
Atât de marcantă a devenit acestă experienţă încât viaţa 
omului a devenit o viaţă de căutare pe oriunde mergea. 
Omul, a gasit ce-i drept, aproximativ 42.000 de obi-
ecte: bani mărunţi, broşe, agrafe etc, dar a ajuns gârbov. 
Dumnezeu ne-a creat să fim anthropos (om care priveşte 
în sus) iar diavolul ne încovoaie ca pe un vinclu.   
Că dacă reuşeşte să ne gârbovească la fel ca pe un ech-
er la 90° ne-am pierdut ţinta căutării. O altă povestire 

exprimă contrariul primei povestiri. Se spune că un 
tânăr dintr-o familie bogată era gârbov. Părinţii lui, oa-
meni cu stare şi-au permis să-i angajeze un artist, care 
să-i sculpteze băiatului o statuie asemanatoare cu el, 
dar care să nu fie gârbovă. De fiecare dată când băiatul 
trecea pe lângă acestă statuie se oprea în dreptul ei şi 
încerca să se îndrepte. Acest exerciţiu îndelungat a în-
dreptat spatele băiatului. Etalonul căutării în creştinism 
trebuie să rămâna Iisus Hristos. Îndreptarea noastră vine 
din exemplu Lui de viaţă.
O problemă de „ţintă surogat” în creştinism apare atun-
ci când noi ca ramuri ale creştinismului, ne mulţumim 
cu frumuseţea descoperită în penticostalism, baptism, 
ortodoxie, catolicism ş.a.m.d, crezând că am atins ţinta 
căutării noastre. Dacă această frumuseţe este diferită de 
la o confesiune la alta, atunci această frumuseţe cu toate 
proeminenţele ei este una relativă. 
Un singur lucru stă fix în Univers; Iisus Hristos. Dacă nu 
L-am găsit pe El în creştinism, nu am descoperit decât 
propiile noastre pretenţii, propriile noastre asteptări de la 
creştinism. În acest caz Scriptura foloseşte superlativul 
pentru a ne spune cât de nenorociţi suntem: „Dacă nu-
mai pentru viaţa aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, 
atunci suntem cei mai nenorociţi dintre toţi oamenii!”
(1 Corinteni 15:19 VDC). Acest verset ne ajută să 
înţelegem că nu se învârte totul în jurul nostru. Omul şi 
Cosmosul au căzut împreună, dar se ridică numai prin 
restaurarea lui Hristos, fără de care omul rămâne închis 
în propria-i taină şi frustrare.
Ne puteţi vizita pe www.bisericapeniel.ro

Pastor Popelea Ioan

Denumirea Bisericii noastre este inspirată din 
textul din Sfânta Scriptură Iacov a pus locului 
aceluia numele Peniel; „căci“, a zis el, „am văzut 
pe Dumnezeu faţă în faţă, şi totuşi am scăpat cu 
viaţă.“ (Geneza 32:30), şi înseamnă „faţa lui Dum-
nezeu”.
 Ne dorim ca în slujirea Bisericii noastre, să fie 
proeminentă pasiunea pentru Dumnezeu, pen-
tru edificarea spirituală a multora ! Ne rugăm 
pentru oricine va vizita Biserica noastră, prin par-
ticiparea la serviciile religioase sau vizionâdu-ne 
on-line, să fie binecuvântat de Domnul!

Simpozion „ EMINESCIENII”- Ian.2013 - „TOATE-S VECHI ȘI NOUĂ TOATE...” 
Dor de Eminescu

,,E de la sine înțeles că-ți împărtășesc admirația 
pentru acest geniu, care nu înceteaz să mă mir că a 
putut să apară printre noi. M-aș exprima chiar mai 
dur decât tine:fară Eminescu, neamul nostru ar  fi 
neînsemnat și aproape disprețuit…”

Emil Cioran către Constatin Noica
Născut acum 163 de  ani pemeleaguri botoșănene 
primind prima învățătură din Cernăuți, părăsește 
apoi școala în 1864 și se alătură trupei de teatru a 
Fanei Tardinii și pleacă prin țară. Apoi pleacă la 
studii la Viena și Berlin, revine în țară între 1874-
1876, la Iași ca revizor școlar și bibliotecar. La Iași fi-
ind recenzor școlar îl întâlnește pe cel mai original 
povestitor al românilor  Ion Creangă, înțelept prin 
povestirile sale, iar Eminescu sensibil si profund. 
Amândoi întruchipau geniul poporului român prin 
operele lăsate peste timp, întruchipând frumusețile 
acestui neam.
Eminescu în poeziile sale își exprimă dragostea și 
admirația pentru trecutul istoric al poporului. Are 
o adâncă admirație pentru natură, având o încăr-
cătură emoțională, un strigăt de neliniște, un sen-
timent de bucurie și extaz.
El este copleșit de frumusețea naturii ,,Fiind bă-
iet păduri cutreieram” seculca lângă izvor să audă 
murmurul apei, freamătul codrului mirosul de aer 
proaspăt al naturii. În acest peisaj mirific apare de-
odată o tânără crăiasă cu ochii în lacrimi și plini de 
vise cu o maramă deasă pe frunte, călcând pe vâr-
furi iarba umedă și îl privea cu mult dor.Era fru-
moasă ca un înger ce nu mai în vis zărești „un în-
ger blând cu față radioasă” cu părul blond, și cu 
trupul alb deplin.
O comunicare între poet și natură pe care o 
îndrăgește încă din copilărie ne este prezentată în 

poezia „O, rămâi”. Poezia reprezintă un dialog în-
tre pădurea tainică și poet, padurea personificată i 
se adresează poetului ca unui prieten drag „O, ră-
mâi, rămâi la mine, dorind ca poetul să rămână în 
lumea de basm a copilăriei. Ea îl aseamănă ca un 
prinț al pădurii, frumos și chipeș „cu ochii negri și 
cuminți” având o fire se-nsibilă, melancolică și vi-
sătoare. În ambele texte poetul apelează la epite-
te „un rai din basme”; „îngâni cu glas domol”, per-
sonificări „văpaia de pe lacuri”; „teiul vechi mi se 
deschise”.
Poetul intră în lumea fermecată a pădurii și începe 
să înțeleagă glasul naturii „prin vuietul de valuri’’ și 
,,prin mișcarea naltei ierbi’’, el aude taina ,,mersului 
cârdului de cerbi”. Este răpit de farmecul pădurii 
murmurând ,,cu glas domol” strălucirea apei sim-
ţindui răcoarea. Poetul fascinat  de acest univers 
mirific al naturii ,,nopţile cu lună plină”,strălucirea 
de pe lacuri nu își dă seama de trecerea timpului 
,,Anii tăi se par ca clipe,/Clipe dulci se par ca vea-
curi”.Poetul se îndepărtează de pădure, de univer-
sul copilăriei și ia o atitudine de melancolie faţă de 
chemarea de odinioară ,,șuieram l-a ei chemare,ș-
am ieșit în câmp râzând”,având sentimente de re-
gret și tristeţe stiind că nu va fi posibilă o întoarce-
re la copilărie.
În poeziile „O, rămâi” și „Fiind băet păduri cutre-
ieram” poetul pune în lumină comunicarea sa cu 
natura „Un freamăt lin trecea.”; „Astfel zice lin pă-
durea.”; „Și privind în lună plină.”; „Și vuietul de 
valuri.”; „Prin mișcarea naltei ierbii.”; „În a apei 
stralucire.”
Oameni ca Eminescu răsar la depărtări de veacuri 
în existenţa unui popor lăsând urmașilor o mare 
capodoperă.

Eseu realizat de eleva Morgoș Mălina (clasa a 
VI-a E), sub îndrumarea prof.  Vuin Melania

„Scrisoarea III” 
personajele Mircea cel Bătrân și Baiazid

Elevii au fost premiați 
de către primarul Daniel Tomuța



Persoanele care deţin acte de identitate cu ter-
men de valabilitate expirat sau acte de identi-
tate deteriorate, precum şi cele care nu deţin 

acte de identitate sunt invitate să se prezinte la Serviciul Public Comunitar Local 
de Evidenţă a Persoanelor Sântana pentru punerea în legalitate.

Oana Sidonia Boaru, Coordonator SPCLEP Sântana
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ÎNDEMN
Zboară!mai sus decât ai zburat până acum
 Dar nu uita că-i din pământ al tău drum

 Și nu uita că până și vulturii ce zboară mai presus de vânt,
 Au fost cândva simple furnici, și se vor întoarce în pământ!

 Ucide! Fură! Minte!
 Dar ucide-ți amintirile ce îți aduc aminte

 Cum e să îți curgă durere prin vene,
 Și cum e să aștepți resemnat, moartea să te cheme.

 Fură din clipele frumoase ce ți-au fost luate
 De timpul care a uitat a tale fapte,

 Fură-ți armele furate ce-ar putea renaște eroul
 Din sufletul gol, unde acum plutește ecoul!

 Minte!dar minte-te pe tine,
 Că nu ești doar un simplu pion ce se abține

 Să atace regina, pe tabla de șah a vieții
 Minte-te că ești surd! și că nu auzi cum urlă în tine suspinele greutății.

 Închide ochii, ascultă rănile cum urlă în tine!
 Lasă-le să-ți vorbească, la fel au făcut și cu mine

 Dezleagă-le de lanțuri, spre raiul lor lasă-le să zboare
 Căci la fel ca zilele... sunt și ele păsări călătoare...
 Nu deschide ușă inimii pentru oricine bate la ea

 Sunt mulți îngeri mascați în lumea asta rea
 N-o deschide celui ce vrea doar un simplu dans cu sentimentele tale,

 Deschide-o celui ce s-ar încuia înăuntru dacă ar avea cheia în mâinile sale.
 Taci! Rabdă! Ține în tine!

 Se apropie ziua când răul se va transformă în bine
 Grădină moartă de atâtea flori uscate

 Se va transforma în raiul ce îți va da voie, când alții se vor opri
 Tu să pleci mai departe.

 Dacă ai de gând să renunți, să lsi armele jos și să fugi
 Să știi că nu ai unde să te ascunzi, nu ai unde să ajungi
 Destinul a fost mereu cu un pas înaintea ta și o să fie

 Așa că opreste-te! și pe a ta cărare las-o să curgă doar a mea poezie...
poezie de Manuel Danca

Router wireless: 
D-Link DIR-615

Cum Internetul bate la ușa fiecăruia, 
ideal este să îl lași în liberă 
desfășurare. Pentru a lăsa MBitii in 
aer - recomand un router accesibil 
[din punct de vedere financiar] și 
fiabil: D-Link DIR-615.
D-Link DIR-615 este un router 
802.11n (Draft) conceput pentru 
utilizatori care au nevoie de o rețea 
performantă la cel mai bun preț. 
Prin conectarea routerului DIR-615 la un modem DSL, veți putea partaja accesul 
la internet de mare viteză cu oricine din rețea și să creați o rețea securizată pentru 
a partaja imagini, muzică, videoclipuri, imprimante și media playere digitale.

Cele bune, Alin B.

Hachiko: A Dog’s Story
Hachiko: Povestea unui câine
Filmul Hachiko: A Dog’s Story -  
este un remake al filmului japonez 
Hachiko Monogatari, din anul 
1987, inspirat dintr-o poveste reală, 
petrecută în Japonia în anii ’20. Fil-
mul urmăreşte relaţia special între 
un profesor universitar şi un câine 
pe care îl găseşte pe stradă şi îl duce 
în casa lui.
Ani de-a rândul, loialul animal Ha-
chiko (rasa Akita-Inu) îşi însoţeşte 
în fiecare dimineaţă stăpnâul la 
staţia de cale ferată şi îl aşteaptă 
în fiecare seară la aceeaşi oră şi în 
acelaşi loc să se întoarcă de la ser-
viciu. 
În urma unui atac de cord, profeso-
rul moare subit, Hachi rămânând în 
grija familiei.
Timp de 9 ani, Hachiko merge zi de 

zi la gară, așteptând până la ultimul tren, pentru a-şi întâmpina stăpânul, uimindu-i 
pe localnici prin devotamentul lui. 
93 minute de lecţie pură despre iubire, loialitate şi compasiune.

 Cele bune, Alin B.

Gadgetul lunii

Desenul luniiAnunț!

Filmul lunii

Vorbe din bătrâni - Februarie

Zodia peștilor (8 febr. - 9 mart.)

Zodia vărsătorului (7 ian. - 8 febr.)

Poliția vă informează

Zăpada în Faur întărește semănăturile. Faur urât și Maiu frumos e an mănos, 
dacă nu-i înghețul prea mare. Apele curgătoare calde vestesc ger. Dacă ziua 
16 (Pamfilie) va fi cu soare, va urma încă iarnă în putere. Viforele ce nu vin 
în Faur se răzbună la Paști. Negura din Apus, arată ger. La Dragobete (cap de 
primăvară), iese ursul din Bârlog și de-și va vedea umbra (adecă de va fi soare) 
intră iarăși în culcuș, că va mai fi ger. Ciobanii mai bucuros văd lupul decât 
soarele.

Femeile născute în această zodie sunt frumoase, chibzuite la toate, vor fi bune 
soții și mame. 
Bărbații dimpotrivă, sunt firi schimbătoare, umblă după năluci, prind repede să 
se înflăcăreze pentru ce e bine și frumos. Averea nu se prea ține de ei, în schimb 
sunt darnici și înclinați spre facere de bine.

Fata născută în ceastă zodie e veselă din fire, are pe vino’ncoace și e statornică 
în dragoste. Chibzuită și cumsecade, e noroc la casă.
Băbații născuți în luna aceasta, sunt vioi, buni și credincioși. Cam umblă după 
mândrie, dar răzbesc greutățile din cale.

• A fost identificat şi reţinut numitul CG. de 20 ani din Sântana care în cursul 
lunii Decembrie a plasat dolari falşi pe raza oraşului. în prezent acesta este în-
carcerat în arestul IPJ Arad.
• Au fost prinşi în flagrant numiţii BAI. şi CC. Ambii din Sântana, care în data 
de 22.01.2013 au sustras cantitatea de 100 kg grâu din locuinţa numitului PG. 
Prejudiciul a fost recuperat, iar cei doi sunt cercetaţi în stare de libertate.

Atenţie:
• Din data de 19.01.2013, conform noului cod rutier mopedele se vor putea con-
duce pe drumurile publice de către persoane ce deţin permis de conducere de 
orice categorie.
• Toate tractoarele şi utilajele agricole se vor înmatricula la Primăria Oraşului 
Sântana.

Comisar Şef Poliţia Sântana, Alexandru Cuciula

Sursa: După calendarul pe 140 de ani, editat în anul 1947.

CĂSĂTORIILE LUNII DECEMBRIE 2012
„În luna decembrie a anului trecut am avut plăcerea de a consfinți oficial 
legătura dintre câteva cupluri din orașul nostru, care din iubire au hotărât 
să-și continue drumul vieții împreună, ca o familie. Le doresc acestora mul-
te împliniri, realizări și o viață fericită împreună.”

Primar, Daniel Tomuța
CISMAȘ PETRU-AUGUSTIN şi ȘANTA VALENTINA-MARIA 

COȘARCAR COSMIN-ALIN şi SPÂNU LOREDANA-FLORENTINA 
AMĂRIOAREI DANIEL şi CRIȘAN ANAMARIA-SIMONA 

OANCEA GEORGE-VALERIU şi SCUNDEA BERNADETE-SIMINA

Pret: 120 Lei

Desen realizat de Mihai Danca
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IN ATENŢIA DEŢINĂTORILOR DE 
TERENURI SI ANIMALE

Comunicat in atenţia următoarelor categorii de deţinători 
de terenuri si animale:

• persoane fizice cu domiciliul fiscal in Santana;
• persoane fizice cu domiciliul fiscal in alte localităţi:
• persoanele juridice cu domiciliul fiscal in Santana (societati 
comerciale,societati/asociatii agricole, unităţi de invatamant, sanatate, culte, 
industrie, transport, constructii, administratie publica, etc, cu excepţia unităţilor 
aparţinând Ministerului Apărării Nationale, Ministerului Administraţiei si In-
ternelor, Ministerului Justiţiei si Serviciul Roman de Informaţii);
• persoanele juridice cu domiciliul fiscal in alte localităţi,
care deţin pe raza oraşului Santana bunuri ce fac obiectul înscrierii in registrul 
agricol, precum terenuri agricole (inclusiv grădini din intravilan,pomi fruc-
tiferi, vita de vie etc.) sau silvice, animale domestice si/sau animale sălbatice 
crescute in captivitate (bovine, ovine, caprine, porcine, cabaline, iepuri, ani-
male de blana, pasari, familii de albine etc), utilaje si instalaţii pentru agricul-
tura si silvicultura, constructii, etc.
Potrivit Normelor tehnice de completare a registrului agricol pen-
tru perioada 2010-2014, aprobate prin Ordin al ministrului agriculturii 
si dezvoltării rurale, ministrului administraţiei si internelor, ministrului 
finanţelor publice si al preşedintelui Institutului National de Statistica,
nr. 95/153/1998/3241/2010, categoriile menţionate mai sus au obligaţia de 
a declara pentru înscrierea in Registrul Agricol al Primăriei oraş Santana, 
datele privind suprafeţele de terenuri agricole (inclusiv grădini familiale), 
utiîajele agricole, animalele, pasarile, familiile de albine, pomii fructiferi si 
construcţiile pe care le exploateaza sau le deţin in proprietate, pe raza oraşului 
Santana la următoarele termene:
a) 5 ianuarie — 1 martie, pentru datele anuale privind membrii 
gospodariei,terenul aflat in proprietate si cel pe care ii utilizează, cladirile 
cu destinaţia de locuinta, constructiile-anexe si mijloacele de transport cu 
tracţiune animala si mecanica, masinile, utilajele si instalaţiile pentru agri-
cultura si silvicultura, efectivele de animale existente la persoanele fizice/
juridice la inceputul fiecărui an, precum si modificările intervenite in cursul 
anului precedent in efectivele de animale pe care le deţin, ca urmare a vânzării 
- cumpărării, a produsilor obtinuti, a morţii sau sacrificării animalelor ori a 
altor intrari-iesiri;
b) 1— 31 mai, pentru datele privind modul de folosinţa a terenului,suprafetele 
eultivatcterenurile necultivate,ogoarele,numarul pomilor in anul respectiv.
Înscrierea datelor in registrul agricol se va face pe baza declaraţiei date pe 
propria răspundere de capul gospodăriei sau, in lipsa acestuia, de un alt mem-
bru major al gospodăriei, prin vizitarea persoanelor fizice de către persoanele 
imputernicite cu completarea registrului agricol sau la primarie. Inscrierea 
in registrul agricol a datelor privind clădirile si terenurile, a titularului 
dreptului de proprietate asupra acestora .precum si a schimbării cate-
goriei de folosinţa se poate face numai pe baza de documente, anexate la 
declaraţie.
Potrivii art.20 alin.(1) din O.G. nr.28/27.08.2008, nedeclararea datelor care 
fac obiectul registrului agricol, declararea de date neconforme cu realitatea, 
refuzul de declrare, constituie contravenţie si se sancţionează cu amenda de la 
100 la 500 de lei in cazul persoanelor fizice iar in cazul persoanelor juridice 
cu amenda, de la 300 la 1500 lei.
Având in vedere cele arătate mai sus, persoanele fizice (inclusiv persoanele care 
locuiesc in zonele de blocuri) si juridice (societăţi comerciale, societăți/asociații 
agricole) deţinătoare de terenuri, animale sau alte bunuri ce fac obiectul înscri-
erii in registrul agricol au obligaţia sa declare datele mai sus menţionate, in 
vederea înscrierii in Registrul Agricol al Primăriei orasului Santana,
Drept urmare, persoanele fizice si juridice, din categoriile menţionate mal 
sus, sunt rugate sa se prezinte la sediul Primăriei orasului Santana, str. Mun-
cii, nr.l20 A, Comp. Registru Agricol de  LUNI până JOI intre orele 8-16  si  
VINERI intre orele 8-14 după cum urmează:
LUNI: străzile - A.I. Cuza; Ana Ipatescu; Aradului; Avram Iancu; Bicazu-
lui; Bistriței; Bucegi; Banatului; Bradului; Căprioarei; Câmpului; Ciocârliei; 
Cloșca; Crișului; Crișana; Dudului.
MARȚI: străzile - Dunării; Făgărașului; Gării; Graului; Garofiței; Ghioceil-
or; Horia; I. Crangă; I. Slavici; I. Vidu; L. Roșu; Libertății; Lalelelor; Lili-
acului; Muncii; M. Viteazu.
MIERCURI: străzile - Mărășești; Mureșului; M. Eminescu, M. Viteazu, Nu-
cului, Olteniței, Păltinișului, Plopului, Primăverii, Prunului, P-ța Mărășești, 
Rodnei; Teiului; Unirii; Viorelelor; Rozelor, Caporal Alexa.
JOI: străzile - Zărandului; A. Vlaicu; Bobâlna; Bujorului; Crinului; 1 Decem-
brie; D. Gherea, Grivița; G. Coșbuc, I. L. Caragiale, L. Blaga. L. Rebreanu, 1 
Mai, 9 Mai, Micșunelelor, 8 Martie.
VINERI: străzile - M. Sadoveanu, N. Bălcescu, Oituz, Poetului, Păcii, 
Romaniței, Romana, Someșului, T. Vladimirescu, Trandafirilor, Vânători, V. 
Alexandri, Zefirului, Zorilor.

Detalii referitoare la impozitele 
şi taxele locale pentru anul 2013

Prin H.G nr. 1.309/2012, Guvernul a propus creşterea cu 16,05% a nivelurilor pentru 
valorile impozabile, impozitelor, taxelor locale, taxelor asimilate acestora şi amen-
zilor, începând cu data de 1 ianuarie 2013.  Indexările (majorările) impozitelor şi tax-
elor se fac prin hotărâre de guvern la fiecare 3 ani în funcţie de rata inflaţiei (potrivit 
articolului 292 din Legea nr 571/2003 privind Codul Fiscal)
Prin Ordonanţa Nr.1 din 09.01.2013 autorităţile administraţiei publice locale pot adop-
ta hotărâri privind reducerea nivelurilor valorilor impozabile, impozitelor şi taxelor 
locale pentru anul 2013, cel mult până la nivelurile prevăzute pentru anul 2012.
Prin urmare, în şedinţa de consiliu din data de 15.01.2013, s-a hotărât indexarea cu 
16 % a impozitelor pe clădiri şi terenuri pentru anul în curs, taxele locale urmând să 
rămână neschimbate faţă de nivelul stabilit în anul 2009. 
În plus, în şedinţa de consiliu din data de 17.07.2012 s-a hotărât anularea taxei de 
cultură (12 lei/pers/an) iar în şedinţa din data de 15.01.2013 s-a anulat şi taxa de pază 
(12 lei/gospodărie).
Pentru plata integrală a impozitelor până în data de 31 martie 2013, se acordă, 
pentru persoanele fizice, o bonificaţie (reducere) de 10%. 

„Şcoala Bonelor”
Proiectul „Şcoala Bonelor” a fost şi în judeţul Arad. Organizatorul proiectului, 
Fundaţia Romanian Angel Appeal, invită femeile şomere sau fără ocupaţie, inclusiv 
eleve, studente sau pensionare, să se înscrie la cursurile de calificare gratuite ce se 
vor organiza în Sântana în cadrul Şcolii Bonelor, cel mai amplu program de calificare 
în ocupaţia de babysitter din România!
Anul trecut, peste 550 de femei din Bucureşti şi din judeţele Ilfov, Bacău, Neamţ, 
Suceava, Botoşani şi Vaslui au absolvit cu succes cursurile Şcolii Bonelor, iar 700 de 
femei din alte 11 judeţe se pregătesc pentru a deveni bone profesioniste. 
„Am învăţat lucruri noi. Credeam că le ştiu, că le cunosc, dar s-au dovedit a fi alt-
fel decât ştiam eu. În cadrul acestui curs, am fost antrenate să gândim şi să alegem 
modalitatea cea mai bună şi sănătoasă pentru dezvoltarea copilului. Sesiunile despre 
comunicarea cu copilul, socializare şi tehnicile de prim-ajutor au fost foarte utile!”, 
declară Elena, bonă calificată prin cursurile Şcolii Bonelor.
Cursurile sunt gratuite, acreditate de Autoritatea Naţională pentru Calificări, iar 
diplomele sunt recunoscute în toate ţările Uniunii Europene! 
Înscrierile se fac în perioada 6 februarie - 15 martie 2013. Informaţiile despre criteriile 
care trebuie îndeplinite pentru înscriere şi documentele necesare sunt publicate pe 
www.scoalabonelor.ro.
Cursurile Şcolii Bonelor au la bază cea mai complexă programă de formare, cu 360 
de ore de pregătire teoretică şi practică. Viitoarele bone calificate vor învăţa despre 
dezvoltarea fizică a copilului, disciplinarea pozitivă, gestionarea emoţiilor copiilor, 
gestionarea situaţiilor de criză, dar şi despre alimentaţia adecvată vârstelor copilului, 
rolul jocului în dezvoltarea acestuia şi, foarte important pentru o bonă profesionistă, 
tehnici de acordare a primului-ajutor.
Şcoala Bonelor a fost înfiinţată în cadrul programului cu finanţare europeană „Femei 
pentru femei – Program naţional de calificare şi acreditare a femeilor în ocupaţia de 
baby-sitter”, cofinanţat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operaţional 
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) 2007-2013 – „Investeşte în oa-
meni!”.
Fundaţia Romanian Angel Appeal (RAA) şi partenerul său - Ministerul Muncii, 
Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice - Direcţia Protecţia Copilului 
- au conceput acest proiect pentru a veni atât în sprijinul femeilor şomere sau fără 
ocupaţie, cât şi în sprijinul femeilor care au copii şi care, din cauza numărului insu-
ficient de locuri în creşe şi grădiniţe, sunt nevoite să apeleze la bone fără calificare. 
Sântana – Primăria Sântana - Compartimentul de asistență socială și autoritate tutelară, 
Str. Mihai Viteazu, nr. 24, telefon: 0257/462 266, persoană de contact: asistent social 
Gabriela Mariş în zilele de marţi şi joi între orele 08-12.

Virozele respiratorii
Virozele respiratorii sunt “boli de sezon”, 
având ca origine o serie de virusuri.
Ele apar odată cu instalarea sezonului 
rece, când există mai multă umezeală şi 
alternanţe de temperatură.
Boala poate debuta cu un sindrom gri-
pal sau cu un simplu guturai.
Cele mai întâlnite simptome sunt : ri-
noree (curgerea nasului), lăcrimare, 
respiraţie greoaie, răguşeala, dureri ocu-
lare, dureri musculare, dureri în gât, du-
reri de cap, strănuturi frecvente. Toate 
acestea fiind însoţite frecvent de febră.
Tratamentul:
- Repaus la pat;
- Un aport de minim 2 litri lichide pe zi 
(care pot include ceaiuri călduţe îndul-
cite cu miere de albine şi lămâie);
- Alimentaţie sănătoasă cu multe fructe 
şi legume;
- Respectarea orelor de somn;

- Evitarea fumatului;
- Tratament cu antiinflamatoare (gen 
paracetamol, nurofen).
Una dintre cele mai frecvente greşeli 
făcute în cazul răcelilor este să recur-
gem imediat, din proprie iniţiativă la 
antibiotice.
Cum ne putem feri de viroze:
- Prin vaccinarea antigripală;
- Să se evite aglomeraţiile;
- Printr-o alimentaţie sănătoasă;
- Hidratare corespunzătoare cu minim 2 
litri de lichide pe zi;
- Se va evita trecerea bruscă de la cald la 
rece şi invers;
- Igiena corespunzătoare (spălatul cât 
mai des pe mâini).
Tratarea unei viroze respiratorii încă din 
faza incipientă dă rezultate mai rapide, 
opreşte boala sau o face să se manifeste 
într-o formă mai uşoară.

Dr. Anamaria Adriana Petric
Medic specialist Medicina Familiei

Joi, 14 februarie 2013, începând cu 
ora 08.00, Primăria Oraşului Sântana 
organizează o acţiune de testare gratuită a 
glicemiei, a greutăţii şi a tensiunii arteriale. 
Această acţiune se va desfăşura la sediul 
Primăriei Sântana şi va oferi cetăţenilor o 
şansă pentru a-şi verifica starea de sănătate.

Sfatul medicului

Testare gratuită a glicemiei!
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Vocea cetățenilor!
În acest număr al ziarului ne-am adresat mai multor cetățeni ai 
orașului dorind să le aflăm gândurile. Întrebările la care am dorit să 
aflăm răspuns au fost:
- Care este cea mai placuta amintire din anul 2012?
- Ce asteptari aveti de la anul 2013?

Elisabeta Mod: 
,,Anul trecut am avut par-
te de un eveniment foarte 
fericit în familie, când fiul 
meu s-a căsătorit. 
Pentru acest an îmi doresc 
foarte mult ca situația din 
țara noastră să se îndrepte 
și să crească nivelul de trai 
al tuturor.”

Viorel:
,,Cea mai plăcută 
amintire a anului trecut 
a fost aceea când a picat 
guvernul lui Băsescu.
Aș dori ca în acest an 
actualul guvern să-și 
țină promisiunile fiind-
că nu mai vreau să văd 
oameni incompetenți ca 
pe vremea lui Boc.”

Ramona Rotaru:
,,Cel mai fericit moment al 
anului 2012 a fost pentru 
mine nașterea fiului meu.
În 2013 aștept o scădere a 
prețurilor, care din păcate 
este puțin probabilă. Din 
punct de vedere politic nu 
mă aștept la nimic bun.”

Teodor Gherda:
,,Din păcate anul trecut 
s-au întâmplat mai mul-
te rele decât bune, iar pe 
cele rele vreau să le uit.
De la anul 2013 nu am 
nicio așteptare plăcută 
în mod deosebit fiindcă 
nu cred că va fi nimic 
mai bun în acest an.”

Titiana Zama: 
,,Din anul precedent îmi 
aduc cu plăcere aminte de 
vizita la părinții mei.
Cât privește acest an, îmi 
doresc ca vizitele în piață de 
la Jandarmerie și Garda Fi-
nanciară să fie mai puține, 
iar amenzile mai mici.”

Victoria:
,,Căsătoria fiului meu a 
fost cel mai fericit moment 
pe care l-am trăit anul 
trecut.
Pentru acest an îmi doresc 
să am un nepoțel și să fiu 
sănătoasă împreună cu 
întreaga familie. La nivel 
politic mi-aș dori să fie 
o situație mai liniștită în 
țară și politicienii să nu se 
mai înjure atâta între ei ci 
să se înțeleagă.”

Dorin Mestesan:
,,Cel mai bine m-am simțit 
în 2012 când am plecat 
în concediu și am uitat de 
toate grijile. 
Vreau ca în anul 2013 să-l 
văd pe Băsescu plecat de la 
Cotroceni și să uităm total 
că a existat vreodată.”

Manuel Rendu:
,,Anul 2012 a fost un an 
plin de petreceri unde 
m-am simțit foarte bine 
alături de prieteni.
În acest an mi-ar plăcea să 
văd că vor începe lucrările 
la drumurile din oraș.”

Argentina Lida:
,,Sunt mulțumită că în anul 2012 
m-am descurcat bine și împreună 
cu familia am fost sănătoși.
În acest an mi-aș dori salarii mai 
mari, să ne meargă tot mai bine și 
să fie create noi locuri de muncă 
în oraș. Mă uit în trecut și com-
parând cu ce este în prezent nu 
pot să nu apreciez tot mai mult 
comunismul.”

Sabin Laza: 
,,Sunt un om în vârstă 
și sunt fericit pentru că 
mulțumită lui Dumne-
zeu anu trecut am fost 
sănătos și sper să fiu la 
fel și în acest an.
Îmi doresc ca în 2013 să 
văd impozite mai mici 
pentru pensionari.”

24 Ianuarie, am sărbătorit
Ziua Unirii Principatelor Române

În ciuda faptului că Adunările ad – hoc ale Moldovei 
şi Tării Româneşti hotărâseră în 1857 unirea princi-

patelor Moldoca şi Ţara Românească sub conducerea unui prinţ străin, 
marile puteri s-au întrunit din nou la Paris în august 1858 şi au hotărât 
să se realizeze un simulacru de unire, cu doi domni, două guverne, 
două adunări legiuitoare şi două capitale. Românii au nesocotit însă 
voința puterilor europene și prin dubla alegere a lui Alexandru Ioan 
Cuza ca domn, la 5 ianuarie 1859 în Moldova și la 24 ianuarie în Țara 
Românească, primul pas spre unirea adevărată era făcut.
În timpul domniei lui Cuza (1859 - 1866) s-au unit cele două gu-
verne, adunări legiuitoare (Parlament), iar capitala unică s-a stabilit 
la București. Dacă între anii 1859 – 1862 numele oficial al țării era 
Principatele Unite ale Moldovei și Valahiei, începând din 1862 se va 
numi României.
Prin înțeleapta politică de reforme dintre anii 1863 – 1865, Alexan-
dru Ioan Cuza a intrat definitiv în istoria românilor ca făuritor al 
României moderne.
Dacă România după Unirea lui Cuza cuprindea doar Moldova și Țara 
Românească, în 1878, după războiul de independență i s-a alăturat și 
Dobrogea, iar în 1918 s-au unit pe rând cu patria – mamă Basarabia, 
Bucovina și Transilvania.

24 Ianuarie 1859 rămâne una dintre cele mai însemnate zile din isto-
ria milenară a neamului românesc.

Profesor istorie,  IOAN BRAD

Elevii au marcat importanta zi a Unirii Principatelor alături de domnul 
profesor Brad Ioan, prin activități dedicate zilei Unirii.
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