
Sâmbătă, 8 martie, Primăria 
Oraşului Sântana, a organizat 
a XIII-a ediţie a concursului 
,,Floricele din Sântana” 

O sală plină de spectatori au 
susţinut prin aplauze atât con-
curenţii cât şi pe ceilalţi parti-
cipanţi în spectacol. Spectaco-
lul a fost prezentat şi moderat 
de domnisoara Anca Hexan. 
Concursul a avut loc după o 

preselecţie la care s-au prezen-
tat 14 concurenţi, în urma ca-
reia au rămas opt concurenţi 
care au  intrat în concurs. Con-
curenţii au fost acompaniaţi de 
tinerii instrumentişti, mem-
bri ai ansamblului folcloric 
Busuiocul din Sântana, Mari-
an Danciu, Marius Burduhos, 
Razvan Roşu, Laurenţiu Ignat 
şi Paul Paşca. 

În zilele de 8, 9 şi 10 martie, 
o echipă a primăriei Sântana, 
condusă de domnul primar 
Daniel Tomuţa, a fost în Ger-
mania pentru a primi o ma-
şină de intervenţie în caz de 
incendiu. Donaţia a fost făcu-
tă de către Asociația Valores, 
care a cumpărat maşina de 
la primăria comunei Röslau, 
o mică localitate cu 2220 de 
locuitori din landul Bavaria 
(Bayern). Cel care a mijlocit 
această acţiune este domnul 

Johann Kerner, preşedinte-
le Asociaţiei Valores, binecu-
noscut sântănenilor ca urma-
re a implicării dumnealui în 
organizarea diferitelor acţi-
uni caritabile pentru oraşul 
nostru.

Joi, 6 martie, orele 16, în 
parcul din Caporal Alexa 
preotul Gabriel Mariş a ofi-
ciat slujba de sfinţire a com-
plexului de recreere constru-
it anul trecut. A fost prezent 

un public numeros şi de toa-
te vârstele, atât localnici cât 
şi invitaţi, precum şi oficia-
lităţi din Sântana: primarul 
Daniel Tomuţa, viceprima-
rul Cornel Gligor, consilie-
rii locali Adrian Creţ, Emil 
Laza, Constantin Manole, 
Vasile Niţă, Dorinel Poghirc, 
Cătălin Puia, Silviu Tuduce.

Sântana 2014: În prima marţi din 
luna martie la Clubul Liceului Tehno-
logic din Sântana a avut loc tradiţio-
nala sărbătoare de Fasching, şi anume, 
aşa cum o numesc unii „Ziua Nebu-
nilor”. Dacă sunteţi apartenenţi ai et-
niei germane, atunci poate nu e cazul 
de alte explicaţii, însă pentru cei, care 

nu au auzit încă de acest concept sau 
îl cunosc doar vag, am să dau o scur-
tă explicaţie a termenului şi a împreju-
rărilor legate de această sărbătoare mai 
puţin obişnuită.

Conceptul de „Fasching“ se foloseşte 
în special în Bavaria şi Austria, iar din 
punct de vedere etimologic derivă de la 
„Fastenschank“, ceea ce înseamnă ulti-
ma oară câd se servesc băuturi alcoo-
lice înainte de postul Paştilor, pe vre-
muri ţinut cu stricteţe. 

Aceeaşi semnificaţie o are şi denumi-
rea de „Carnaval“, provenind din itali-
enescul „carne vale“, adică „carne plea-
că”, în sensul că după această zi nu se 
mai serveşte carne pe întreaga perioa-
dă a postului.

- Spuneţi-ne câteva cuvinte despre 
dumneavoastră.

Firma noastră a luat fiinţă în primă-
vara anului 2007, am pornit cu sco-
pul de a oferi sântănenilor o opţiune 
în plus pentru cumpărăturile de zi cu 
zi. În acelaşi timp doream să demon-
străm clientului care ne trece pragul 
că dispunem de servicii profesionale 
şi de încredere, totodată dăruindu-i 

o experienţă de cumpărături remar-
cabilă. În magazinul nostru prietenia 
este la ea acasă creând un ambient 
plăcut şi destins clientului.  

- Cum a apărut ideea deschiderii 
unui magazin?

Ideea deschiderii magazinului s-a 
bazat pe experienţa a doi membri din 
familie ca lucrători comerciali, studi-

ind îndelung cerinţele pieţei 
din zona noastră pentru a 
putea să o punem în apli-
care. La puţin timp după ce 
am început activitatea am 
observat că ideea noastră a 
început să prindă contur şi 
chiar să se consolideze, mul-
ţumită clienţilor care în fie-
care zi ne adăugau un strop 
de ambiţie, şi ne motivau ca 
ceea ce facem să fie cinstit şi 
din plăcere. 
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Apare lunar și se distribuie gratuit în Sântana și Caporal Alexa

UN ALTFEL DE VALORI
Interviu cu  domnul Sorin Mocuța, șef magazin „I.I. Ilie Mocuța”

Elevii şi dascălii Liceului Tehnologic Sântana – a Şcolii Gimnaziale 
„Sfânta Ana” din Sântana cântă, dansează, se distrează de Fasching!
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O nouă maşină de pompieri

Carne vale, Alkohol ade şi vine Postul Paştilor!

Inaugurarea parcului şi a terenului 
sintetic din Caporal Alexa
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Pe marginea unui reportaj televizat. Spitalul Orășenesc Sântana!
În luna martie, în cadrul unui şir 

de reportaje televizate având că 
temă grijă statului român pentru 
persoanele vârstnice, a fost pre-
zentată situaţia unor familii din 
Sântana şi Olari, rămase singure 
după plecarea copiilor la muncă 
în străinătate, la care s-au adăugat 
şi câteva comentarii despre fostul 
spital din Santana. Modul puţin 
tendenţios în care au fost prezen-
tate lucrurile ne obligă să facem 
nişte precizări asupra acestor su-
biecte.

Autorităţile locale nu au puteri 
depline în gestionarea tuturor ne-
voilor comunităţilor locale. Deşi 
în 8 din ultimii 10 ani la condu-
cerea statului au fost guverne de 
dreapta, mult proclamata autono-
mie locală a rămas extrem de li-
mitată. Nici-un consilier local din 
Sântana nu ar fi fost de acord în 
2011 cu închiderea spitalului dacă 
această nu ar fi dictată de la Bucu-
reşti. Suntem siguri că şi consilierii 
puterii din acea perioadă blamea-
ză acum această decizie prin care 
prim- ministrul de atunci susţinea 
că salvează ţara.

În ce priveşte vârstnicii rămaşi 
singuri după plecarea copiilor la 
muncă în străinătate sau pensiile 
mici ale acestora, nici o autorita-
te publică nu poate face mai mult 
decât îi permite legea. În Santana, 
ca oriunde în această ţară, sunt şi 
bătrâni aflaţi în situaţii mai grele 
decât cei cu rude în străinătate, oa-
meni care trăiesc numai cu banii 
primiţi ca ajutor social. Care sunt 
motivele pentru care unii dintre 
ei nu primesc pensie sau faptul că 
sunt singuri nu ţine doar de grija 
autorităţilor locale.

Întorcându-ne la subiectul spi-
talului, trebuie să pornim de la 
propunerea făcută în anul 2011 de 
către Direcţia de Sănătate Publică 
a Ministerului Sănătăţii de a des-
fiinţa trei spitale arădene, printre 
care şi spitalul din Sântana.

În HG 212/2011 se aprobă Pro-
gramul de interes naţional „Dez-
voltarea reţelei naţionale de cămi-
ne pentru persoanele vârstnice“., 
care la articolul 3 prevedea : « Pro-
gramul se adresează autorităţilor 
administraţiei publice locale care, 
prin hotărâre a consiliului local/
judeţean sau al municipiului Bu-
cureşti, decid concomitent înfiin-
ţarea de cămine pentru persoane 
vârstnice prin reorganizarea unor 
unităţi sanitare cu paturi aflate în 
reţeaua proprie a acestora, care se 
desfiinţează în condiţiile prevăzute 

de lege. »
Primarul de atunci al oraşului 

afirmă într-un articol publicat la 
data de 03 februarie 2011 pe si-
te-ul Aradon: „Împreună cu re-
prezentanţii Spitalului Judeţean şi 
Consiliului Judeţean, am stabilit că 
serviciile medicale pentru Sântana 
vor fi în continuare asigurate sub 
forma următoare: rămâne secţia 
de Paleative (10 paturi), secţiile In-
terne şi Pediatrie se transformă în 
ambulatorii de specialitate, fiecare 
având şi câte cinci paturi pentru 
spitalizare de zi, rămâne laborato-
rul de analize şi radiologia. Singu-
ra chestiune nerezolvată e legată 
de Centrul de Primire Urgenţe, dar 
probabil se va rezolva prin centrul 
de permanenţă asigurat de medicii 
de familie. În plus, Ambulanţa îşi 
va deschide un punct de lucru în 
cadrul spitalului. Ne interesează ca 
serviciile medicale să fie asigurate 
pentru cetăţeni”

La sfârşitul lunii martie, Primăria 
Oraşului Sântana a primit o adresă 
de la Ministerul Sănătăţii – Direc-
ţia de Sănătate Publică a Judeţului 
Arad în care se specifică decizia 
DSP Arad de a înfiinţa un centru 
de permanenţă în Sântana pentru 
asigurarea continuităţii asistenţei 
medicale primare de către medicii 
de familie aflaţi în relaţie contrac-
tuală cu Casele de Asigurări de Să-
nătate.

În şedinţa Consiliului Local 
din dată de 22.03.2011 s-a luat în 
discuţie un proiect de hotărâre 
privind reorganizarea spitalului 
orăşenesc Santana, care se desfi-
inţează, transformându-se în con-
diţiile prevăzute de lege în cămin 
pentru persoane vârstnice.

Acest proiect de hotărâre menţi-
ona mai multe întâlniri şi discuţii 
cu autorităţile judeţene: primarul 
oraşului Santana, directorul spita-
lului orăşenesc Santana, directorul 
DSP Arad, directorul spitalului ju-
deţean Arad, preşedintele CJ Arad. 
În cadrul acestor întâlniri s-a con-
venit ca, pentru oraşul Santana, 
serviciile medicale adresate popu-
laţiei să fie asigurate sub formă de 
secţie externă a Spitalului Judeţean 
Arad, cu ambulatorii de pediatrie 
şi interne, serviciu de urgenţe, ca-
binet radiologie, laborator privat.

Tot în cadrul acestor întâlniri, 
s-au discutat următoarele aspecte 
cu privire la desfiinţarea Spitalului 
Orăşenesc Santana:

- transformarea spitalului în cen-
tru pentru bătrâni, cu sprijin fi-
nanciar pentru 33 de luni din par-

tea MMPSF, după care timp de 5 
ani cu finanţare de la bugetul local;

- înfiinţarea unui centru de pri-
mire urgenţe, dotat cu ambulanţă 
echipată în acest sens;

- continuitatea funcţionării sub 
formă de servicii ambulatorii cu 1 
– 3 paturi internare de zi a secţiilor 
interne şi pediatrie;

- mutarea secţiei de îngrijiri pa-
leative, cu 10 paturi, la Spitalul 
Ghioroc;

- continuitatea cabinetului de ra-
diologie.

Decizia urma să fie luată în şe-
dinţa extraordinară din dată de 
28.03.2011.

În cadrul şedinţei extraordinare 
din dată de 28.03.2011, Consiliul 
Local Sântana revine asupra pro-
iectului de hotărâre prezentat în 
şedinţa ordinară din 22.03.2011, 
pe care îl retrage. Noul proiect 
de hotărâre prevedea desfiinţarea 
Spitalului Orăşenesc Santana şi 
punerea la dispoziţie a spaţiului 
necesar în vederea desfăşurării 
activităţii Centrului de Perma-
nenţă la nivelul oraşului Sântana. 
Conform acestui nou proiect, în 
cadrul spitalului urmau să funcţi-
oneze: un laborator de radiologie, 
un laborator de analize, CMI ale 
medicilor care doreau paleativele 
urmau a fi mutate la Ghioroc. În 
locul UPU urma să funcţioneze 
Centrul de Permanenţă. În ace-
eaşi şedinţă primarul Viorel Ena-
che a adus în discuţie referatul de 
specialitate al domnului director 
economic, Ionas Dumitru unde 
au fost prezentate sumele necesa-
re funcţionării spitalului/cămin de 
bătrâni şi a afirmat că, date fiind 
costurile finanţării căminului de 
bătrâni, nu se vor putea disponi-
biliza sumele aferente funcţionării 
lui. În urma acestor discuţii, Con-
siliul Local a aprobat proiectul de 
hotărâre privind desfiinţarea Spi-
talului Orăşenesc Santana şi pune-
rea la dispoziţie a spaţiului necesar 
în vederea desfăşurării activităţii 
Centrului de permanenţă la nive-
lul oraşului Sântana, după cum era 
menţionat în articolul 2 al HCL 
48/28.03.2011: “Se aprobă asigura-
rea spaţiului necesar desfăşurării 
activităţii Centrului de Permanen-
ţă la nivelul oraşului Sântana în 
imobilul situat pe strada Muncii 
nr. 53A potrivit schiţei anexă care 
face parte integrantă din prezenta 
hotărâre.”

În şedinţa Consiliului Local din 
dată de 28.04.2011 se revocă acest 
articol 2 al HCL 48/28.03.2011 

prin HCL nr. 65. În acceaşi şe-
dinţă din data de 28.04.2011 s-a 
adoptat HCL 66 privind punerea 
la dispoziţie a spaţiului necesar 
în vederea desfăşurării activităţii 
UPU – SMURD la nivelul oraşului 
Santana.

Hotărârea Consiliului Local nr. 
183 din 19.07.2011 modifică HCL 
66/28.04.2011: “Art. 1 Se modifică 
H.C.L. nr. 66/28.04.2011 , respec-
tiv art. 4 al hotărârii , după cum 
urmează: Se aprobă suportarea de 
la bugetul local a cheltuielilor cu 
întreţinerea şi plata utilităţilor spa-
ţiului destinat în vederea desfăşu-
rării activităţii de UPU- SMURD 
la nivelul oraşului Sântana, până la 
mutarea serviciului în spaţiul co-
respunzător solicitat de C.P.U. din 
cadrul Spitalului Judeţean Arad.”

Există şi câteva cazuri în care 
spitalele au devenit substaţii de 
Ambulanţă dar şi situaţii în care 
unităţile medicale care ar fi trebuit 
închise sunt încă funcţionale. Ast-
fel de situaţii sunt la Codlea (Bra-
şov) sau la Comăneşti (Bacău), 
unde autorităţile au obţinut câştig 
de cauza în instanţa.

În orice caz, intenţia Ministeru-
lui Sănătăţii de a transforma multe 
dintre spitalele închise în centre 
pentru bătrâni nu s-a materializat.

În clădirea fostului spital din Sân-
tana, care avea 60 de paturi, func-
ţionează un centru de primire a 
urgenţelor, care are cinci medici, 
fiind dotat cu echipamente primi-
te de la Ministerul Sănătăţii. Aici a 
fost înfiinţată şi o substaţie a Servi-
ciului Judeţean de Ambulanţă.

Aceasta era situaţia în care se află 
spitalul în luna iunie 2012, luna în 
care ing. Daniel Tomuta a câştigat 
mandatul de primar. Unul dintre 
obiectivele sale a fost şi repararea 
acestei nedreptăţi legate de închi-
derea spitalului. Orice candidat la 
funcţia de primar era firesc să-şi 
propună realizarea acestui obiec-
tiv, fiind încurajat şi de promisiu-
nile făcute de politicienii USL.

În interviul televizat, din care au 
fost date doar fragmente, prima-
rul nostru a recunoscut însă cu 
sinceritate că în momentul de faţă 
este aproape imposibil că să se mai 
deschidă spitalul. După doi ani, cu 
toate strădaniile depuse, aceasta 
este realitatea. >>> pag. 3



Demersurile pentru deschide-
rea spitalului au început imediat după instala-
rea noii administraţii. Un şir de 10 adrese au 
fost trimise către Ministerul Sănătăţii şi Direc-
ţia de Sănătate Publică Arad începând cu luna 
septembrie 2012: adresa din 11.09.2012 către 
Ministerul Sănătăţii - în atenţia domnului 
ministru Cepoi Vasile, adresa din 20.09.2012 
către Direcţia de Sănătate Publică a judeţului 
Arad, adresa din 03.10.2012 către Direcţia de 
Sănătate Publică a judeţului Arad, adresa din 
11.10.2012 către către Ministerul Sănătăţii - în 
atenţia domnului ministru Raed Arafat, adre-
sa din 25.10.2012 către Ministrul Sănătăţii, 
adresa din 06.02.2013 către Ministrul Sănă-
tăţii, adresa din 01.03.2013 către Ministerul 
Sănătăţii, adresa din 19.06.2013 către Direcţia 
de Sănătate Publică a judeţului Arad - în aten-
ţia doamnei director dr. Laura Nicolescu.

În luna ianuarie 2013, ca urmare a solicită-
rii din partea primăriei, directorul executiv al 
DSP Arad, dr Anca Zaharia, a venit la spitalul 
din Sântana pentru evaluarea spitalului şi a 
spaţiilor în vederea stabilirii unei strategii co-
mune de urmat. Au urmat apoi nenumărate 
discuţii cu conducerile Ministerul Sănătăţii şi 
Direcţiei de Sănătate Publică Arad, incluzând 
aici întâlnirile directe ale primarului Daniel 
Tomuța cu însuşi ministrul sănătăţii din 2013, 

domnul Eugen Nicolăescu şi ale viceprimaru-
lui oraşului cu directorul DSP Arad. Într-un 
final, soluţia propusă de către Ministerul Să-
nătăţii prin adresa NR.XI/A/EN /2411/ AP / 
4351/ 3.04.2013, a fost aceea de deschidere a 
unui centru multifuncţional de sănătate, care 
să funcţioneze în structura Spitalului Jude-
ţean Arad.

Directorul medical al acestei instituţii, dr. 
Teodora Olariu, nu a înlăturat această posi-
bilitate, cu condiţia alocării de către Consiliul 
Judeţean Arad a banilor necesari, întrucât re-
sursele financiare ale spitalului judeţean sunt 
insuficiente pentru a putea susţine deschide-
rea a încă unui punct de lucru la Santana, ori-
cât ar fi el de necesar. A fost acceptată doar o 
amânare a transferului aparatului de radiolo-

gie.
Preşedintele CJ Arad, domnul Nicolae Ioţcu, 

a declinat însă această redistribuire de fon-
duri, considerând prioritară pentru acest mo-
ment dezvoltarea şi modernizarea Spitalului 
Judeţean.

Prin urmare, se pare că răul odată făcut, şi ne 
referim la decizia închiderii spitalului în 2011, 
are foarte mici şanse de a mai fi îndreptat, însă 
demersurile primăriei în acest sens continuă.

Ca o ultimă soluţie avem în plan apartamen-
tarea spaţiilor spitalului şi scoaterea acestora 
la licitaţie pentru înfiinţarea de cabinete me-
dicale private. Negocierile în acest sens s-au 
purtat cu mai multe firme medicale din me-
diul privat, paralel cu demersurile pentru des-
chiderea spitalului. 

Cu ajutorul Bunului Dum-
nezeu ne vedem ajunşi la 
mijlocul Postului mare în 
Duminică închinată Sfin-
tei Cruci, că zis-a Domnul: 
„Oricine voieşte să vină după 
Mine, să se lepede de sine, să-
şi ia crucea şi să-Mi urmeze 
Mie”, iar acest parcurs este 
posibil creştinului pentru 
că are un model, pe Hristos 
răstignit, mort şi înviat, înăl-
ţarea Sa la Tatăl de-a dreap-
ta Tronului slavei conferind 
credinciosului puterea de a 
plini rânduiala mântuitoare.

Crucea este Cuvântul de iu-
bire a lui Dumnezeu pentru 
lume. Crucea înseamnă aşa-
dar pentru noi o îmbrăţişare 
din partea lui Hristos, Dom-
nul înviat, care permanent 
răstignit, în stare de jertfă 
înaintea Părintelui Ceresc 
pentru noi, ne poartă de gri-
jă iubitor şi ne cuprinde cu 
braţele Sale dumnezeieşti, 
ceea ce face ca viată noastră 
să fie un pelerinaj spre Dum-
nezeu.

Astfel că mulţi credincioşi 
ai parohiei noastre şi-au ales 
această duminecă pentru 
împărtăşirea cu Sfântul Trup 
şi Sânge al Domnului nostru 
Iisus Hristos participând în 
număr mare la dumnezeias-
ca Liturghie .

Dar la fel cum fiecare om 
aşteaptă îmbrăţişarea pro-
tectoare a Domnului nostru 
Iisus Hristos să nu uităm de 
copii, bătrâni şi de cei aflaţi 
în suferinţă, care aşteaptă să 
le întindem o mâna de ajutor 
şi să le oferim preţuirea, dra-
gostea şi ajutorul de care au 
nevoie.

Copiii sunt cei cărora tre-
buie să le insuflăm dragostea 
faţă de dreapta credinţă şi să 
îi ajutăm să meargă pe ane-

voioasă cale spre mântuire.
Atenţia noastră trebuie 

îndreptată însă spre stâlpii 
acestei parohii – bătrânii, 
care au ajuns la vremea cu-
lesului, şi aşa cum ei ne-au 
purtat de grijă când am fost 
copii, astăzi ei transformân-
du-se la rândul lor şi noi 
devenind părinţii lor, nu tre-
buie să îi lăsăm în voia sorţii. 
Astfel vom respecta porunca 
lui Dumnezeu care spune 
:”Cinsteşte pe tatăl tău şi pe 
mama ta că să-ţi fie bine şi să 
trăieşti ani mulţi pe pământ.” 
(Ieşire 20,12)

Părintele arhimandrit Ioa-
nichie Bălan vorbind despre 
purtarea de grijă faţă de bă-
trâni, spunea: ”Pentru bă-
trâni trebuie să purtăm ace-
eaşi grijă că şi pentru părinţii 
noştrii trupeşti. Fericiţi sunt 
tinerii, fiii şi nepoţii care 
poartă grijă de bătrânii lor, 
de cei bolnavi şi văduvi, de 
cei părăsiţi în spitale şi azile. 
Iar cei ce nu-şi iubesc părin-
ţii vor lua grea osândă de la 
Dumnezeu.”

Biserica Ortodoxă se ocupă 
de toţi credincioşii, din toate 
categoriile sociale. Ea ne în-
vaţă să ne apropiem mai des 
de cei în suferinţă şi necaz. 
Astfel că Parohia Ortodoxă 
Română Sântana II fiind cu 
gândul la târnosirea noii bi-
serici, nu îi uită nici pe cei 

nevoiaşi, iar după vecernia 
de duminică seară cu ajuto-
rul Comitetului Parohial a 
oferit o masă caldă, de post, 
în sprijinul acestor credin-
cioşi nevoiaşi şi a copiilor 
de la casele de copii din Sân-
tana, atât celor care au luat 
parte la slujba Vecerniei, cât 
şi celor care nu au putut par-
ticipa datorită bolilor şi că-
rora le-a fost dusă mâncarea 
la domiciliu.

La slujba vecerniei a slujit şi 
pr. cons. Gabriel Mariş de la 
Parohia Caporal Alexa, care 
a ţinut un cuvânt de învăţă-
tură despre importanţa fap-
telor bune în post şi iubirea 
aproapelui.

Duminica a 3-a din post 
a fost o zi minunată pentru 
credincioşi Parohiei Santa-
na II, participând la sfinte-
le slujbe mulţi credincioşi 
de toate vârstele. Totul s-a 
încheiat cu o rugăciune de 
mulţumire şi cu pricesne in-
tonate de corul bisericii, dar 
şi un imbold de a conţinua 
pe mai departe calea acestui 
post, privind la Sfânta şi de 
viaţă făcătoare Cruce până 
la slăvitul praznic al Învierii 
Domnului nostru Iisus Hris-
tos. 

Pr. Ioan  Crainic
Diac. Adrian Ioan  Crainic

  SÂNTĂNEANUL
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În atenția cetățenilor!

Atenție! Rugăm cetățenii oraşului să nu 
arunce în țarcurile de PET-uri alte obiecte de-
cât cele acceptate (sticle de plastic şi doze de 
aluminiu)!

Dar din iubire, înainte de târnosire

Pe marginea unui reportaj televizat. Spitalul Orășenesc Sântana!
>>> pag. 2



Fasching-ul se sărbă-
toreşte în diverse maniere, dar muzi-
ca şi travestiul joacă un rol important. 

În realitate Fasching-ul este un sce-
nariu, pe care îl punem în practică cu 
multă bucurie, exprimându-ne astfel 
personalitatea. Ne mascăm în piraţi, 
vikingi, magicieni, vrăjitoare, bufoni, 
prinţi, zâne rele, dar mai frecvent 
bune şi altele.

La începuturile ei sărbătoarea de 
Fasching a reprezentat pe de o par-
te prilejul de a se distra o ultimă dată 
înainte de începerea postului de 40 
de zile, dedicat rugăciunii şi smereni-
ei. Pe de altă parte au în special cos-
tumele o semnificaţie importantă în 
alungarea spiritelor malefice, atră-
gând atenţia asupra pericolelor ilu-
zorii ale răului .Tradiţia de Fasching 
are în concluzie sens doar în relaţie 
cu postul şi pregătirea pentru Sfinte-
le Paşti. 

Petrecerea a început la orele 15 fix! 
Când “nebunii” au ocupa sala Clu-
bului Liceului încingând atmosfe-
ra cu ale lor costume, glume, cânte-
ce şi dansuri. Toată lumea s-a simţit 
bine… adică, ca la Fasching! Pe vre-
muri, când Sântana era locuită de et-
nici germani, de “Fasching Tinsch-
tag”, adică de marţea de Fasching, 
“nebunii”, adică tinerii mascaţi cât 

mai trăznit, astfel încât să nu poa-
tă fi recunoscuţi de concetăţeni, cos-
tumaţi cu haine vechi de-ale bunicii, 
scoase de la naftalină sau din cufere-
le cu vechituri; îmbrăcaţi chiar cu ha-
inele, pe care tata le lua când mergea 
să hrănească animalele, se plimbau 
prin localitate cu “cocia” trasă de cai, 
în acorduri de muzică de serenadă 
cântată la acordeon. Scopul lor final 
era să primească sau, dacă localnicii 
nu erau atenţi, să fure, alimente pre-
cum cârnaţi, salam sau ouă, pentru a 
întinde apoi petrecerea acasă la unul 
dintre membrii trupei, unde se mân-
ca, se consuma alcool, se cânta şi se 
dansa nebuneşte (pentru ultima dată 
înainte de lăsarea postului Paştilor, 
care începea cu Miercurea Cenuşie, 
de a doua zi) până la miezul nopţii, 
ora 24 fix, când se-ncheia bâlciul, iar 
nebunii deveneau din nou oameni la 
locul lor în societate. 

Cine este curios, este aşteptat la anul 
la aceeaşi oră, în acelaşi loc, în aceeaşi 
zi de marţi – Marţea Nebunilor! Cos-
tumele şi “nebunia” sunt obligatorii!

Vă mulţumesc pentru atenţie şi va 
rog sa-mi scuzaţi cacofoniile, care au 
farmecul lor în acest text.

Huiuiu Fasching!
Prof. drd. Melania Raab

Juriul a fost for-
mat din  Paul Paşca - instrumen-
tist, Mircea Belean – profesor co-
regraf, Ioan Ciordaş - învatator , 

Pavel Grecu – profesor şi Rozalia 
Paşca - inspector compartiment 
cultură. În urma concursului, cla-
samentul a fost urmatorul: men-

tiuni: concurentele Coman Xenia 
şi Lucuţa Larisa, locul III: obţinut 
de Novac Simona şi Hoza Măda-
lina, locul II: obţinut de Giurgiu 
Grigore, locul I: Buburuzan De-
nisa, premiul special al juriului 
a revenit micuţei Răuţ Riana iar 

trofeul a fost câştigat de Budiu Lu-
ana. Spectacolul a început cu juni-
orii ansamblului Busuiocul, care 
au fost îndelung aplaudaţi de pu-
blic. Au participat şi tinerii talen-
taţi instruiţi de domnul Ciordaş 
Ioan, Andrei Cristian Nofal la vi-
oară, Sergiu Rădac la orgă şi Iulia 
Pelinari la chitară. În spectacol au 
mai participat şi laureaţii ediţiilor 
anterioare ai concursului, Andre-
ea Pătrugan, Lavinia Borteş, Ro-
berta Lup, Mihaela Boda, Paula 
Hexan şi Simion Coman, alături 
de dansatorii de la Ansamblul fol-
cloric Busuiocul, cu jocuri popula-
re din mai multe zone ale ţării. Pri-
măria Oraşului Sântana a dedicate 
acest spectacol şi a  dăruit flori, tu-
turor femeilor prezente în sală,  cu 
ocazia zilei de 8 martie.

Inspector, Rozalia Paşca
  SÂNTĂNEANUL
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F l o r i  ş i  e m o ţ i i …
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Elevii şi dascălii Liceului Tehnologic Sântana – a Şcolii Gimnaziale 
„Sfânta Ana” din Sântana cântă, dansează, se distrează de Fasching!

Carne vale, Alkohol ade şi vine Postul Paştilor!
Începând cu luna februarie, 

piața muncii din județul Arad 
va fi în vizorul unui nou pro-
iect al Ministerului Muncii, 
Familiei şi Protecției Sociale, 
din cadrul Programul Opera-
ţional Sectorial Dezvoltarea 
Resurselor Umane POSDRU, 
a carui beneficiar este Agenția 
de Ocupare a Forței de Mun-
că Arad.

Potrivit comunicatului ofi-
cial, proiectul are ca obiectiv 
identificarea problemelor re-
ale ale locuitorilor județului 
Arad aflați în căutarea unui 
loc de muncă.

O echipă de specialişti, 
instruiți de compania aus-
triacă Analytika Internatio-
nal, se va deplasa în principa-
lele oraşe din județul Arad şi 
în localitățile arondate aces-
tora, pentru a sta de vorbă cu 
persoane fără venituri, aflate 
în căutarea unui loc de mun-
că şi care nu sunt în evidența 
agențiilor de ocupare (şomaj). 
Compania este parteneră în 
proiect alături de AJOFM 
Arad, AJOFM Timiş, AJOFM 
Bihor, Consiliul Județean 
Arad, Camera de Comerț, In-
dustrie şi Agricultură Arad, 
Universitatea de Vest “Vasile 
Goldiş”, Inspectoratul Terito-
rial de Muncă Arad şi IRPET 
Toscana Italia.

“Prin discuțiile pe care le 
vor avea cu persoanele inter-
vievate, se urmărește aflarea 
experienței profesionale a lo-
cuitorilor din județ, a proble-
melor pe care le întâmpină în 
găsirea unui loc de muncă, a 
motivelor pentru  care nu  se 
pot angaja și, nu în ultimul 
rând, a cerințelor pe care ară-
denii le au de la piața mun-
cii din județ” – au explicat 
reprezentanții Analytika In-
ternational.

La fel, se va încerca identifica-
rea principalelor motive pen-
tru care locuitorii județului 
Arad nu apelează la servicii-
le agențiilor de şomaj (califi-
care, integrare în programe de 
formare profesională, consilie-
re, asistență în găsirea unui loc 
de muncă) şi consilierea acesto-
ra pentru a apela cu mai multă 
încredere la serviciile agenţiilor 
de şomaj din judeţ.

Beneficiile oferite de acest 
proiect pentru locuitorii 
județului sunt: organizarea 
de burse de locuri muncă în 
principalele oraşe (Arad, Pe-
cica, Nădlac, Curtici, Sânta-
na, Chişineu-Criş, Pâncota, 
Ineu, Sebiş şi Lipova), consi-
lierea persoanelor intervieva-
te în vederea depăşirii proble-
melor întâmpinate în găsirea 
unui loc de muncă, elaborarea 
pentru fiecare persoană inte-
vievată a unui raport indivi-
dual de personalitate şi aptitu-
dini profesionale, recunoscut 
internațional.

La finalul campaniei de co-
lectare de date şi în urma 
analizei tuturor informaţii-
lor transmise, partenerii din 
cadrul proiectului vor pro-
pune agențiilor de ocupare 
schimbări în modul de lucru, 
schimbări ce au ca scop îm-
bunătăţirea serviciilor sociale 
furnizate şi a relaţiei acestora 
cu persoanele aflate în căuta-
rea unui loc de muncă.

Identificându-se oferta şi ne-
voia de calificare/recalificare a 
persoanelor aflate în căutarea 
unei slujbe şi ținând cont şi de 
cererea de forță de muncă din 
teritoriu, se va putea întoc-
mi o radiografie reală a pieței 
muncii, un instrument util 
pentru atragerea de noi anga-
jatori interesați să investească 
în oraşele din județul Arad.

Bursa locurilor de muncă la Sântana
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Situată în spatele cimitirului catolic din Comlă-
uş, groapa de la Boroş a fost cândva un teren ne-
ted. Localnicii şi nemţii veniţi în zonă au săpat şi 
au scos de acolo pământ galben pentru a-şi con-
strui casele. Cu trecerea timpului acolo s-a format 
o imensă groapă căreia localnicii i-au găsit o foar-
te bună utilitate. Spre ea a fost dirijată apa pluvială 
care se strângea în şanţurile din jur, astfel că înce-
tul cu încetul groapa s-a transformat într-o baltă. 
În ea s-au scăldat vara şi copiii din generaţia ac-
tualului primar Daniel Tomuţa. Se spune că aco-
lo se putea pescui, ba mai mult, că unii au prins 
şi peşte. În anul 1970, an foarte ploios şi cu mul-
te inundaţii în întreaga ţară, nivelul apei în balta 
de la Boroş a fost cel mai ridicat, balta fiind „plină 
ochi”. După 1980, odată cu scăderea nivelului apei 
din pânza freatică balta a scăzut încetul cu încetul, 
astfel ca la căderea comunismului era secată com-
plet. Imensa groapă rămasă în urmă şi-a slujit şi de 
aici înainte stăpânii, devenind depozit de moloz şi 
de gunoaie al întregii comunităţi. Astăzi, spre bu-
curia celor care locuiesc în zonă şi care mai mult ca 
sigur că sunt sătui de mirosuri şi de mizerie, groa-
pa de la Boroş este foarte aproape de a fi umplută. 
Şi adus contribuţia şi constructorul canalizării ora-
şului, care a transportat în zonă cantităţi mari de 
pământ provenit din excavaţii. Încetul cu încetul, 
povestea vieţii acestui loc se încheie. La începutul 
lunii martie primăria oraşului a demarat un pro-
gram de igienizare şi ecologizare al zonei. S-a ni-
velat pământul prin decopertarea unui strat de cir-
ca 70 cm grosime, începând din spatele cimitirului 
evreiesc către cimitirul catolic şi s-au curăţat de gu-
noaie şi pungi toate împrejurimile. Urmează să re-
facem gardul cimitirului evreiesc, pe care nişte ne-
căjiţi fără bani dar şi fără frică de Dumnezeu l-au 

demolat şi l-au vândut la fier vechi. 
Groapa de la Boroş, atât cât a mai rămas din ea, 

este deschisă în continuare pentru depozitarea 
molozului şi a pământului din excavări. Este total 
interzisă aruncarea gunoiului menajer de orice fel. 
Pentru acesta să folosim salubritatea oraşului pen-
tru care oricum plătim o taxă. Ne folosim de acest 
prilej pentru a vă înştiinţa asupra riscului la care vă 
expuneţi încălcând această regulă. Conform HCL 
nr. 70 din 15.04.2008, dacă sunteţi prinşi asupra 
faptului riscați o amendă între 70 şi 100 de lei.

Atenţie! Groapa de la Boroş va fi păzită.
Inspector Laurențiu Blidar

  SÂNTĂNEANUL
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Inaugurarea parcului şi a 
terenului sintetic din Caporal Alexa

GROAPA DE LA BOROŞ

Domnul Kerner 
locuieşte în prezent în oraşul Ne-
umarkt, este cetăţean german ori-
ginar din Sântana şi reprezintă în 
momentul de faţă principala pun-
te de legătură între asociaţia nem-
ţilor plecaţi în Germania şi oraşul 
natal. Personal sau în colabora-
re cu Forumul Democrat German 
din Sântana a susţinut majoritatea 
evenimentelor culturale tradiţio-
nale germane. De-a lungul a pes-
te 15 ani a sprijinit şcoala, spitalul, 
azilul de bătrâni, iar anul trecut a 
donat 40 de instrumente muzicale 
pentru nou înfiinţata fanfară oră-
şenească „Lambert Steiner”. 

Maşina de pompieri a fost sfinţită 
şi donată în cadrul unei ceremonii 
oficiale la care a participat prima-

rul oraşului Röslau şi toţi cetăţenii 
interesaţi, reprezentanţi ai sponso-
rilor şi membrii ai asociaţiei Valo-
res invitaţi la acest eveniment. Ma-
şina are 25 000 de km la bord, un 
rezervor de 2500 de litri şi este do-
tată cu toate accesoriile necesare 
stingerii unui incendiu. În sarcina 
Primăriei Sântana au cazut doar 
cheltuielile de transport. Maşina a 
fost transportată din Germania pe 
propriile roţi.

Conform legii, intr-un oraş cu 
3800 de locuinţe câte are in pre-
zent oraşul nostru, sunt obligatorii 
două maşini de stingere a incendi-
ilor. Serviciul Voluntar Situaţii de 
Urgenţă al oraşului Sântana deţi-
nea până în acest moment două 
autospeciale pentru intervenţii, 
din care una era în stare avansată 
de uzură şi practic inutilizabilă.  

Domnul primar Daniel Tomu-
ţa mulţumeşte pe această cale încă 
odată domnului Johann Kerner şi 
oficialităţilor din oraşul Röslau.

Viceprimar, Cornel Gligor

După momentul 
religios şi un scurt discurs al pri-
marului, au urmat două meciuri 
amicale. În primul meci s-au întâl-
nit echipele de old-boys din Sânta-
na şi Caporal Alexa, care intr-un 
deplin spirit de fair-play au înche-
iat la egalitate 4-4. Autorii goluri-
lor au fost de la echipa din Caporal 
Alexa: Florin Galeş (3) şi Gabriel 
Mariş (1), iar de la sântăneni: Sil-
viu Tuduce (1), Cătălin Puia (2),  
şi un superb autogol cu călcâiul al 
lui Dorin Brad.

A doilea meci s-a desfăşurat între 
echipele de fotbal juniori Unirea 
Sântana şi Voinţa Caporal Alexa. 

În final primăria a răsplătit efor-
tul participanţilor şi a ajutat la re-

facerea forţelor combatanţilor ofe-
rind la căminul cultural plăcinte, 
bere şi suc. 

Încheiem repetând îndemnul 
primarului Daniel Tomuţa la com-
portare civilizată şi grijă faţă de 
aceste bunuri ale satului, pentru a 
le putea folosi cu toţii un timp cât 
mai îndelungat şi de a ne bucura 
de ele şi peste 100 de ani.

Marius Stoian

Stimaţi cetăţeni, vă rea-
mintim că fiecare dintre 
noi are puterea şi obligaţia 
de a influenţa pozitiv pro-
cesul de colectare selectivă 
din propriul oraş. Soluţia 
este la îndemâna noastră şi 
constă în depozitarea selec-
tivă a deşeurilor. Mai pre-
cis, trebuie să depozităm 
deşeurile în locurile special 
amenajate şi, pe cât posibil, 
pe următoarele categorii:

1.  Ambalaje de tip PET şi 
doze de aluminiu;

2. Deşeuri de echipamne-
te electrice de mici dimen-
siuni (ex. baterii, surse de 
iluminat, etc.);

3. Deşeuri de origine ve-
getală şi cele provenite din 
construcţii;

4. Restul deşeurilor care 
nu intră în categoria celor 
de mai sus menţionate, se 
vor preda către agentul de 
salubritate publică;

Deşeurile încadrate în 
prima categorie se pot de-
pozita în cele 70 de punc-
te amplasate în oraş (ex. Str. 
Căprioarei colţ cu Str. Ghi-
oceilor) în care există re-
cipiente pentru depozita-
rea ambalajelor de tip PET 
şi Aluminiu. Prin depozi-
tarea altor tipuri decât cele 
permise de agentul care co-

lectează, Primăria Oraşului 
Sântana este nevoită să pre-
dea aceste resturi către fir-
ma de salubritate a oraşu-
lui, plătind astfel de două 
ori preţul acestor deşeuri.

Echipamentele electrice 
de mici dimensiuni scoa-
se din uz, se colecteză în 
cadrul Primăriei Oraşului 
Sântana, Liceul Tehnologic 
Sântana şi în market-urile 
care au contract cu Asocia-
ţia Română pentru recicla-
re „RoRec” (ex. Magazinul 
Viky Family de pe str. Mun-
cii; Magazinul Profi aflat pe 
str. M. Vitezul, Magazinul 
Arabu de pe str. Muncii, 
Magazinul I.I. Mocuţa situ-
at pe str. Ghioceilor). 

Resturile vegetale şi cele 
provenite din construcţii 
se transportă în zona Boroş 
(în spatele cimitirului cato-
lic, str. Zefirului) cu reco-
mandarea ca acestea să fie 
depozitate pe cât posibil în 
apropierea gropii.

În ultimele rânduri  vă in-
formăm că Primăria Sânta-
na ar putea folosi banii care 
se plătesc pentru deşeuri-
le colectate de la periferiile 
oraşului într-un mod mult 
mai benefic pentru toţi ce-
tăţenii.

Inspector Laurențiu Blidar
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O nouă maşină de pompieri

Colectarea  selectivă a deşeurilor 
- impact pozitiv asupra mediului



Programul European de ajutor pentru persoanele defavo-
rizate PEAD a cuprins anul acesta 9 produse alimentare: 
15 kg faina, 2 kg zahar, 0.4 kg zacusca, 5 l ulei, 0.8 kg. rosii 
in suc propriu, 0.5kg paste fainoase, 8 kg malai, 0.9 kg con-
serva carne de porc si 0.25 kg miere.

Aceste au fost distribuite pana la data de 14.03.2014 pe baza 
unei liste primite de la Consiliul Judetean Arad catre 1229 
persoane. Alimentele au fost distribuite la 1159 persoane.

Beneficiarii acestor ajutoare sunt: pensionarii cu o pensie 
pana la 400 lei, beneficiarii de ajutor social, somerii aflati 
in evidentele AJOFM si persoanele cu handicap grav sau-
accentuat.

La inceputul acestui an pentru a veni in sprijinul per-
soanelor aflate in dificultate, Primaria Santana a solicitat 
suplimentarea ajutoarelor primite initial. S-a primit: faina 
2400 kg, malai 1500kg, paste fainoase 700 kg, ulei 600 l, 
rosii in sucpropriu 1728 kg, zacusca 1200 kg, conserva car-
ne de porc 675 kg, miere 250kg sizahar 1920 kg.

Pentru acestea au fost depuse 390 cereri care au fost solu-
tionate aproape in totalitate.

Inspector Adriana Todea

Deşi lucrările nu sunt încă finalizate, 
trei cetăţeni ai oraşului nostru s-au gră-
bit să se racordeze la noua canalizare. 
Este un gest pe cât de neaşteptat pe atât 
de necugetat. Respectivii cetăţeni nu 
s-au gândit că apa menajeră deversată 
din propriile gospodării nu are unde 
să se scurgă şi va rămâne blocată pe 
conducte. Vrem să subliniem faptul că 
odată introduse ţevile şi acoperite cu 
pământ, nu înseamnă şi că lucrarea este 
finalizată. Pentru ca reţeaua de canali-
zare să poată deveni funcţională, mai 
întâi trebuie să fie construită staţia de 
epurare. Conform proiectului aceas-
ta va fi gata la finele acestui an, iar ra-
cordarea locuinţelor la canalizare se va 

putea face doar către sfârşitul anului 
2015. Or în momentul de faţă, nu sunt 
funcționale nici măcar staţiile interme-
diare de pompare a apelor uzate, cele 
care urmează să facă transferul apelor 
menajere din oraş către staţia de epu-
rare. 

Tocmai din acest motiv, pentru a se 
evita cazuri similare în care şi alţi ce-
tăţeni să se racordeze la canalizarea ne-
finalizată, ne vedem obligaţi să tragem 
un semnal de alarmă.

Aveţi înţelegere şi nu vă legaţi încă la 
reţeaua de canalizare!  Acest lucru se 
va putea face doar în anul 2015 şi va fi 
adus la cunoştinţa tuturor locuitorilor 
la timpul potrivit.

Căsătoriile lunii Februarie 2014
Gligor Eugen – Remus şi Biriş Mărioara

Mercuţia Darius – Flavius şi Lazea Cornelia – Estera
Mihailovici Horia – Dumitru şi Boaru Ioana – Sidonia

Coman Sandu – Mugurel şi Bota Ancuţa – Alina
Acum, la început de drum, le doresc proaspeților 

căsătoriți să aibă parte de tot ce este mai frumos în 
viață, bună înțelegere şi bineînțeles tradiționalul „Casă 
de piatră”.

Primar, Daniel Tomuța
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• Au fost încarceraţi în Penitenciarul 
Arad în baza mandatelor de executare, 
numiţii P.M.; A.O.; S.I.; H.C.; toţi din Ca-
poral Alexa, fiind condamnaţi la închisoa-
re cu executare în urma scandalului care a 
avut loc în luna mai 2012 la Căminul Cul-
tural din Caporal Alexa pentru săvârşirea 
infracţiunii de tentativă de omor. 

• Au fost ridicate în vederea confiscă-
rii un număr total de 150 pachete ţigări 
netimbrate, fiind aplicate un număr de 
5 sancţiuni contravenţionale conform 
L12/1990 în valoare de 6000 lei.

• Pentru tulburarea ordinii şi liniş-

tii publice au fost aplicate un număr de 
18 sancţiuni contravenţionale conform 
L61/1991R în valoare de 3000 lei.

• Rugăm a păstra în bune condiţii utili-
tăţiie (băncile, coşurile de gunoi, ilumi-
natul public şi leagănele pentru copii) în 
parcurile din oraş. De asemenea rugăm 
persoanele ce sesizează fapte de van-
dalism-distrugere în parcuri să anun-
ţe Poliţia Sântana la numărul de telefon 
0257462119. 

Vă mulţumesc!
Comisar Şef Poliţia Sântana,

Alexandru Cuciula

CAP 1 Autorizarea executării lucrări-
lor de construcţii

ART. 1
(1) Executarea lucrărilor de construcţii 

este permisă numai pe baza unei autori-
zaţii de construire sau desfiinţare, emisă 
în condiţiile prezentei legi, la solicitarea 
titularului unui drept real asupra unui 
imobil – teren şi/sau construcţii – iden-
tificat prin număr cadastral, în cazul în 
care legea nu dispune altfel.

(2) Construcţiile civile, industriale, in-
clusiv cele pentru susţinerea instalaţii-
lor şi utilajelor tehnologice, agricole sau 
de orice altă natură se pot realiza numai 
cu respectarea autorizaţiei de construi-
re, emisă în condiţiile prezentei legi, şi 
a reglementărilor privind proiectarea şi 
executarea construcţiilor.

ART. 3
(1) Construcţiile civile, industriale, 

agricole, cele pentru susţinerea insta-

laţiilor şi utilajelor tehnologice, pentru 
infrastructura de orice fel sau de orica-
re altă natură se pot realiza numai cu 
respectarea autorizaţiei de construire, 
precum şi a reglementărilor privind 
proiectarea şi executarea construcţiilor, 
pentru:

a). lucrări de construire, reconstruire, 
consolidare, modificare, extindere, rea-
bilitare, schimbare de destinaţie sau re-
parare a construcţiilor de orice fel, pre-
cum şi a instalaţiilor aferente acestora.

ART. 26
(1) Constituie contravenţii următoare-

le fapte, dacă nu au fost săvârşite în ast-
fel de condiţii încât, potrivit legii, să fie 
considerate infracţiuni:

a) executarea sau desfiinţarea, totală 
ori parţială, fără autorizaţie a lucrărilor 
prevăzute la art. 3

b) executarea sau desfiinţarea, cu ne-
respectarea prevederilor autorizaţiei şi a 
proiectului tehnic, a lucrărilor prevăzu-
te la art. 3

(2)Contravenţiile prevăzute la alin. 
(1), săvârşite de persoanele fizice şi ju-
ridice, se sancţionează cu amendă după 
cum urmează:

- de la 1.000 lei la 100.000 lei, cele pre-
văzute la lit. a);

- de la 3.000 lei la 10.000 lei, cele pre-
văzute la lit. b).

În atenția cetățenilor

INCREDIBIL!În atenția cetățenilor

COMEMORĂRI

TELEFOANE UTILE

Sincere condoleanțe familiilor în-
durerate. Fie ca Dumnezeu să le 
așeze sufletele alături de cei drepți, 
iar familiilor să le aducă alinare în 
aceste momente de cumpănă.

Primar, Daniel Tomuța

În caz de avarie, mai jos veţi regăsi o listă cu telefoane 
utile.

Compania de Apă Arad – 0257 - 462138 
(Uzina de Apă Sântana) sau 

0372-782686 (dispecerat Arad)
Enel Distribuţie Banat – 0257-929

E-ON Gaz  – 0800 800 928

Spinare Ana
Holobuţ Ana
Lupaş Tenica

Berlan Mariana
Negran Paul

Târlea Irina – Elena
Resiga Cornelia

Toma Maria
Ciurar Rozalia

Pintilie Cristina

Compartimentul Urbanism 
din cadrul Primăriei Oraşului 
Sântana, vă aduce la cunoştinţă 
prevederile Legii nr. 50/1991, re-
publicată cu modificările şi com-
pletările ulterioare, privind au-
torizarea executării lucrărilor de 
construcţii.

POLIȚIA VĂ INFORMEAZĂ:

Nu vă racordaţi încă la reţeaua de canalizare!
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- Cum arată lumea afacerilor pen-
tru un tânăr care tocmai a păşit în ea? 

În cazul ăsta depinde de abordare. La început eşti ca un 
nou născut, cum am fost toţi la momentul potrivit, iar că să 
avansăm a trebuit să învăţăm, să umblăm, să vorbim, etc. 
Din punctul meu de vedere, lumea afacerilor este apropiată 
de lumea reală, şi o pot asemăna cu un ţinut necunoscut 
care trebuie explorat continuu, dar cu atenţie, indiferent 
dacă e soare sau ploaie. Să nu uităm că şi ploaia are ben-
ficiile ei. 

- Odată cu iniţierea unei afaceri încep şi responsa-
bilităţile. Care a fost cea mai importantă decizie pe 
care aţi luat-o?

- Pentru noi orice decizie este foarte importantă şi în fie-
care zi avem parte de una sau mai multe. Nu înseamnă că 
dacă astăzi am luat o decizie şi ni se pare extraordinară to-
tul va decurge cum trebuie. Fiecare decizie a noastră este 
susţinută de alte decizii deja luate alcătuind împreună un 
plan bun de afaceri. De exemplu: una dintre decizii a fost 
ca magazinul nostru să fie dotat cu echipament frigorific 
modern de mari dimensiuni pentru a menţine toate bă-
uturile răcoritoare la o temperatură optimă pe timp de 
vară. Aceasta poate fi numită decizia „mamă” şi e foarte 
importantă, dar în acelaşi timp mai trebuiesc luate o mul-
ţime de decizii care sunt la fel de importante: poziţiona-
re, mercantizare, spaţiul circulabil, etc. care dacă nu sunt 
adăugate în acest plan pot cauza un eşec. 

- Ce pot găsi sântănenii în magazinul  I.I. Mocuta Ilie?
- Ce pot găsi santanenii în magazinul I.I. Mocuţa Ilie?
Magazinul II Mocuţa Ilie este dedicat produselor de larg 

consum, iar categoriile sunt foarte multe şi diversificate: 
fructe şi legume proaspete, lactate, patiserie şi panifica-
ţie, îngheţată, produse de bază, produse congelate, dul-
ciuri, cafea, ceaiuri, condimente, aditivi pentru prăjituri, 
conserve, hrană animale, băuturi răcoritoare, alcoolice 
şi spirtoase; detergenţi, cosmetice, uz casnic, papetărie, 
jucării...etc.

- Sunteţi de acord cu afirmaţia: “Uneori este mai 
dificil să păstrezi un client deja câştigat decât să 
“cucereşti” altul nou.”?

- Ar trebui înlocuit cuvântul „uneori” cu „întotdeauna”. 
Toţi clienţii trebuiesc mulţumiţi, de aceea urmărim şi 
identificăm, în unele cazuri ajungem să intuim ceea ce are 
nevoie clientul şi cum putem să îl mulţumim. Noi facem 
tot posibilul să îl înţelegem şi ne bucurăm când îl vedem 
că iese cu zâmbetul pe buze din magazin. 

- Care sunt cele mai importante aspecte care tre-
buie luate în considerare de către cineva care do-
reşte să îşi deschidă o afacere?

- Oricine doreşte să îşi deschidă o afecere trebuie în pri-
mul rând să se gândească foarte bine dacă este în stare de 
ceea ce va urma să facă şi dacă este pregătit să îşi asume 
toate responsabilităţile indiferent de caz.  

- Ce piedici poate întâmpina un comerciant în des-
făşurarea activităţii?

- Piedicile majore întâmpinate ar fi: dezorganizare şi ne-
seriozitate.  

- Dacă aţi fi acum la început de drum, aţi schimba ceva?
- Întotdeauna trebuie să schimbi ceva, fie că vrei, fie că 

nu vrei. În cazul de faţă, nu aş schimba nimic deoarece 
planul stabilit de noi la început a fost creat pentru a fi des-
chis oricărei noi implementări. Acest lucru ne permite să 
avansăm indiferent de situaţie. 

- Care sunt proiectele dumneavoastră de viitor?
- Anul acesta avem cele mai multe proiecte din ultimii 

ani. Anul acesta ne pregătim să surprindem sântănenii cu 
multe surprize şi oferte foarte bune. A mai rămas puţin 
timp. Abia aşteptăm! 

Marius Stoian

UN ALTFEL DE VALORI
Interviu cu  domnul Sorin Mocuța, 

șef magazin „I.I. Ilie Mocuța”
>>> pag. 1

Pe data de 25.02.2014 la Sala Polivalentă 
Arad au avut loc finelele pe județ la Olimpiada 
Națională a Sportului Școlar.

La categoria liceu - băieți  echipa noastră a în-
vins Liceul cu Program Sportiv Arad, calificân-
du - se pentru faza zonală care va avea loc între 
28 - 30 martie la Reșița.

Echipa Liceului Tehnologic Sântana a alini-

at următorul lot: Willner Nils, Tănase Tiberiu, 
Simion Petrică, Ginghină Lucian, Ginghină 
Alin, Grosz Robert, Lorenz Alexandru, Czebe-
ly Ladislau, Balint Ladislau, Burduhos Marius, 
Pașca Constantin, Varvari Samuel, Barbu Luci-
an, Neag Gabriel, Lucoaie Andrei. 

Antrenor, Prof. JOSEF HÖNIGES
Însoțitor, Prof. PUIA CĂTĂLIN

ECHIPA DE HANDBAL A LICEULUI TEHNOLOGIC SÂNTANA
CAMPIOANĂ JUDEȚEANĂ LA OLIMPIADA  NAȚIONALĂ A 

SPORTULUI ȘCOLAR - BĂIEȚI LICEU

Iată că Târgul Mărțișorului a ajuns în acest 
an la cea de a VII-a ediție. Clubul Copiilor în 
parteneriat cu Primăria Orașului Sântana și 
Școala Gimnazială ”Sfânta Ana” Sântana au or-
ganizat în acest an o expoziție la care au parti-
cipat înstituții școlare din mai multe orașe din 
județ și din tară. Expoziția a putut fi vizitată în 
perioada 1 - 9 martie în holul Primăriei.  Cei 
care au trecut în această perioadă prin Primă-
rie au putut admira mărțișoarele și felicitările 
confecționate de copiii participanți, tehnicile 
de lucru au fost diverse iar imaginația copii-
lor a fost pe măsură. Au participat cu lucrări: 
Palatul Copiilor Timișoara, Clubul Copiilor 
Turda, Școala Germană ”Hermann Oberth” 
București, Clubul Copiilor Pecica, Clubul Co-
piilor Ineu, Clubul Copiilor Chișineu-Criș, 
Clubul Copiilor Lipova, Școala Gomnazială 
Nr. 2 – Caporal Alexa, Grădinița P.P. 2 Sân-
tana, Școala Gimnazială ”Sfânta Ana” Sânta-
na cu cls. I-IV secția română și secția germa-
nă precum și Grădinița P.P.1 cu secția română 

și secția germană și ca în fiecare an Depar-
tamentul Caselor de Copii Sântana. Juriul a 
avut o sarcină dificilă deoarece toate lucrări-
le au impresionat prin imaginație și măiestrie. 
Premierea a avut loc în data de 10 martie în 
sala festivă a Primăriei unde au fost prezenți 
și elevi și cadre didactice și părinți, iar câțiva 
elevi ai Clubului Copiilor Sântana au oferit un 
scurt moment artisitic. 

În calitate de organizator și cadru didactic 
le mulțumesc tuturor celor care au răspuns 
invitației de a participa și în acest an la Târgul 
Mărțișorului. Mulțumim Primăriei și Consi-
liului Local Sântana pentru înțelegerea și spri-
jinul acordat în desfășurarea acestui eveni-
ment.

Cadrele didactice a Clubului Copiilor Sân-
tana urează tuturor o primăvară cât mai fru-
moasă și bogată și vă așteaptă să participați și 
la următoarele evenimente pregătite în cola-
borare cu Primăria Orașului Sântana.

Prof. Diana Blîndu

Târgul Mărțișorului



Vineri, 21 Martie, cu începere de la ora 
17:00, Unirea Sântana a întâlnit pe UTA 
Bătrâna Doamnă, în cea de a doua etapă 
a returului. În ciuda scorului defavorabil 
echipei noastre confruntarea a fost una 
extrem de importantă ținând cont că a fost 
ultima partidă disputată pe arena „Fran-
cisc Neumann” din Arad înainte de înce-
perea lucrărilor de reconstrucție a stadio-
nului. Putem spune că această partidă va 
rămâne în istoria fotbalului arădean ca ul-
tima jucată pe actuala configurație a stadi-
onului din Arad, care a fost contruit de ba-
rinul Francisc Neuman în anul 1946.

Jucătorii care au evoluat pentru Unirea 

Sântana în această partidă sunt: Ciornei 
– Bulboacă, Sârdea, Mateiu, Stan – Bodea 
(Zopota), Vuin, Bud (Ciocan), Martin – 
Giurgiu (Vandor), Bolba (Cozonac).

Aceasta a fost cea de a doua partidă pen-
tru echipa noastră din această primăva-
ră, în precedenta etapă învingând pe teren 
propriu fomația din Sânicolau Mic cu sco-
rul de 3-0.

După disputarea acestei etape, Unirea 
Sântana se situează pe lcul opt în clasa-
ment, o poziție la jumătea ierarhiei, pe care 
sperăm că în etapele viitoare echipierii 
formației vor izbuti să o îmbunătățească. 

Marius Stoian

  SÂNTĂNEANUL

CMYK

                    MARTIE 2014                                  SÂNTĂNEANUL          pag. 8 

Orașul Sântana va fi re-
prezentat la Campionatul 
Național de Judo Under 
21, în urma performanței 
obținute de judoka Cornel 
Muntean. Acesta a trecut 
de faza  zonală  a concur-
sului  care s-a desfășurat, 
în perioada 14 – 15 mar-
tie, la Deva, unde sportivul 
a obţinut în final locul  III. 
Component al echipei de 
judo din cadrul Clubului 
Sportiv Orășenesc Unirea 

Sântana, Cornel a învins 3 
adversari, la categoriei 73 
de kilograme. “Cu puţine 
emoţii, am reușit să ajung 
în finală și să mă calific pe 
mai departe. Am avut-o pe 
doamna profesor Anama-
ria Budiu tot timpul lânga 
mine. Cel mai frumos meci 
a fost cel care a decis califi-
carea la etapa finală, în care 
am trăit cele mai mari emo-
ţii, dar am și încheiat bucu-
rându-mă de victorie “ a 
declarat  Cornel Muntean. 

Etapa națională a concur-
sului va avea loc în luna  
aprilie, la Deva. Până atunci 
sportivul va continua să se 
antreneze intens pentru a 
obține un rezultat onorant, 
totodată pregătindu-se și 
pentru competiția  Cupa 
Orașului Sântana,  găzduită 
de orașul nostru tot în luna 
aprilie.

Profesor Anamaria Budiu

Judoka sântănean, calificat la 
finala Campionatului Național

Primăria Oraşului Sântana doreşte să facă o surpriză frumoa-
să perechilor soţ-soţie care aniversează în cursul anului 2014, 
50 de ani de căsătorie. În acest sens, rugăm cetăţenii care sunt 
în această situaţie sau care cunosc persoane în această situa-
ţie să ia legătura telefonic cu primăria (la numărul de telefon 
0257-462082) sau personal la consilierii din cadrul Comparti-
mentului Cabinet Primar (clădirea primăriei, etajul 1). Venim 
cu această rugăminte deoarece primăria oraşului nostru nu 
deţine informaţii despre persoanele care s-au căsătorit în alte 
localităţi şi care acum au domiciliul stabil în Sântana.

ANUNŢ IMPORTANT!

UNIREA SÂNTANA LA ULTIMA PARTIDĂ DE PE ACTUALUL „FRANCISC NEUMAN”

Așa cum am informat în numerele tre-
cute ale ziarului nostru, serviciul câini 
comunitari din cadrul Gospodăriei Co-
munale Arad a trecut printr-o etapă de 
reorganizare a propriei activităţi și a rela-
ţiilor cu primăriile din judeţ. Joi, 6 martie, 
s-a desfășurat în Sântana prima acţiune 
de prindere a câinilor vagabonzi din acest 
an. Data nu a fost aleasă întâmplător, ci 
stabilită ca fiind una din zilele de piaţă. 
Se pare că unii câini își urmează stăpânii 
la piaţă și apoi se pierd, iar alţii au învă-
ţat deja că joia este o zi specială și inundă 
centrul orașului. În cadrul acestei acţiuni 
au fost capturaţi 19 câini, care ulterior au 
fost transportaţi în adăpostul din Arad. 

O a doua acțiune de acest fel s-a desfășurat 
joi, 20 martie și au fost capturați 12 câini.

Conform ordonanţei de urgenta nr 
155/2001, este considerat câine fără stă-
pân: „orice câine crescut, adăpostit, ţinut 
pe domeniul public, în locuri publice sau 
în spaţiile adiacente acestora, în afara 
proprietăţii stăpânului sau deţinătorului 
acestuia, necontrolat, nesupravegheat, 
liber, abandonat, inclusiv cei identificaţi 
prin microcipare sau alt mijloc alternativ 
de identificare, stabilit de către Autorita-

tea Naţională Sanitară Veterinară si pen-
tru Siguranţa Alimentelor.” 

Legea nr. 258/2013, adoptata de Camera 
Deputaţilor în 10 septembrie, stabilește, 
printre altele, posibilitatea eutanasierii 
câinilor din adăposturile publice, dacă 
aceștia nu sunt revendicaţi sau adoptaţi, 
în termen de 14 zile lucrătoare. 

Dacă doriţi să adoptaţi un câine sau 
dacă din întâmplare câinele dvs a fost 
prins, puteţi să-l revendicaţi în primele 7 
zile lucrătoare de la adăpostul din Arad. 
După  acest timp și pâna la expirarea ter-
menului de 14 zile lucrătoare, câinii pot fi 
revendicati sau adoptaţi de catre oricare 
alte persoane fizice sau juridice, din tara 
sau din strainatate.  

Din cei aproximativ 250 de câini aflaţi 
în adăpostul din Arad, 10 la sută sunt de 
rasă (Rotweilleri, Cockeri, Husky, ciobă-
nești sau câini de vânătoare. 

Informaţii suplimentare puteţi primi de 
la Adapostul Primariei Arad, Calea Bo-
drogului Nr 1, la telefoanele 0257 214211 
- 0753962439 – 0753228152, sau puteţi 
accesa site-ul: 

www.adoptiicaini.ro/arad

Acțiune de prindere a câinilor fără stăpân
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