
Cu ocazia marii săr-
bători a lunii august- 

sărbătoarea 
Sfintei Marii,

Primăria şi Consiliul 
Local al orașului 
Sântana urează 

tuturor celor care 
poartă numele Maria, 
precum şi derivatele 
acestuia, multă sănă-
tate, bucurie în suflet, 

şi un călduros 
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Apare lunar și se distribuie gratuit în Sântana și Caporal Alexa

În vara aceasta, mai mult decât niciodată, 
oraşul nostru a dat dovada că este parte a vieţii 
culturale şi sportive a Europei. 

În perioada 22 iunie – 4 iulie a.c., două echipe 
de copii au participat la un turneu de fotbal or-
ganizat în Elveţia, în cadrul unei colaborări des-
chise şi coordonate de către doi dascăli inimoşi, 
Dan şi Carmen Maxa.

În luna iulie ansamblul Busuiocul condus de 
Rozalia Paşca, inspector cultural în cadrul pri-
măriei, a reprezentat oraşul nostru la Festivalul 
Internaţional de Folclor din Ankara-Turcia, bi-
fând astfel o primă participare sântăneană pe 
continentul asiatic.

Tot la Festivalul Internaţional de Folclor, dar 
la Porto, în Portugalia, a fost prezentă şi echipa 
de dansatori ai ansamblului Cununiţa, condus 
de Ioan şi Eliza Dărău.

La invitaţia Association Pierrome - pour 
les enfants de Roumanie, condusă de doam-
na Isabelle Huguenine, dansatori şi copii de la 
casele de copii de tip familial participă zilele 
acestea în Elveţia la aniversarea a 10 ani de ac-
tivitate a asociaţiei.

În 20 august 2013, o delegaţie a primăriei 
ne va reprezenta la sărbătoarea oraşului Elek - 
Aletea din Ungaria, ca urmare a invitaţiei pri-
mite de la primăria vecinilor noştri.

Tot în luna august anul acesta, asociaţia Valo-
res din Germania, condusă de sântăneanul nos-

tru Johann Kerner, va fi prezentă şi la Sântana, 
în cadrul  turneului pe care-l va efectua prin mai 
multe localităţi din Transilvania. Cu această oca-
zie pe data de  29 august, Primăria oraşului ală-
turi de Forumul Democrat German va organiza 
o seară interculturală, beneficiind de prezenţa 
fanfarei Werkvolkkapelle Neumarkt din  Ger-
mania, a fanfarei Lambert Steiner a oraşului 
nostru şi a ansamblului de dansuri Busuiocul.

Îmbucurătoare şi onorantă este şi partici-
parea unui număr mare de oaspeţi germani 
la Kirchweih-ul ţinut zilele trecute. Tradiţii-
le nemţeşti fac parte din fiinţa acestei locali-
tăţi. Păstrarea acestora se face cu greu după 
atâta timp, însă avem noroc cu o mână de oa-
meni deosebiţi pe care îi sprijinim în organiza-
rea acestor evenimente culturale. 

Dacă la toate acestea mai adăugăm vizita fă-
cută de către un reprezentant al guvernului chi-
nez şi de către un investitor italian, realizăm că 
oraşul nostru e parte a vieţii sociale europene.

Prezenţa acasă a concitadinilor noştri răspân-
diţi prin Europa care s-au întors în vacanţa de 
vară, venind din Belgia, Italia sau din alte ţări, în-
tăreşte valenţele de oraş european ale Sântanei.

Dacă acum 25 de ani ai fi spus cuiva din Sân-
tana despre toate acestea, ar fi fost un motiv 
de mare mirare, dar acum e unul de normalita-
te. Putem fi mândri că facem parte din aceas-
tă lume în mişcare şi că Sântana, prin noi toţi, e 
vizibilă pe harta lumii.

Am spus toate acestea nu pentru a ne asuma 
vreun merit, ci pentru că e bine să fim conşti-
enţi de locul nostru într-o lume a globalizării. 
Şi mai mult, cred că din acest motiv ar trebui să 
fim mai atenţi cu noi înşine şi cu propriul nos-
tru oraş, pentru că oaspeţi noştri vor purta cu 
ei în lume imaginea a ceea ce văd şi a ceea ce 
suntem. 

Primar, Daniel Sorin Tomuţa

Primar
Daniel Tomuța

Sântana, un reper european
Bucurie și binecuvântare

Interviu cu domnul Valentin Vlaicu-Doroghi, 
directorul societăţii Romgera

În Duminica a VII-a după Rusalii, la invitația părintelui paroh Ga-
briel C. Mariș și a Consiliului Parohial, Înaltpreasfințitul Părinte 
Arhiepiscop Dr. Timotei Seviciu a descins în Parohia Ortodoxă 
Caporal Alexa, Protopopiatul Arad, pentru a binecuvânta şi sfinţi 
lucrările de restaurare interioară şi exterioară la edificiul bisericii 
parohiale.

„Dacă se întrerupe tradiția și unul sau doi ani nu se 
mai ține Kirchweih, atunci va fi foarte greu, dacă nu 
imposibil să se reia acest obicei”

Toni Bleiziffer

- Domnule director, cum vă 
puteţi prezenta pe scurt? 
-  M-am născut în Sântana în anul 

1963. Am făcut studiile la Şcoala 
Generală Nr. 2 din Sântana, treapta 
I la Liceul Pedagogic Arad, treapta 
a II-a la Liceul Agricol din Miniş şi 
facultatea la Universitatea de Ştiinţe 

Agricole şi Medicină Veterinară din 
Timişoara.
- Care este parcursul dumnea-

voastră profesional?
- M-am angajat în 1981 la sere, 

unde am lucrat până în anul 1989 
cu Vasile Goina, iar apoi, în mo-
mentul desfiinţării acestora am pre-
luat o fermă de 950 ha la Societa-
tea Agricolă Romgera. În 2009,  în 
urma hotărârii adunării generale de 
la momentul respectiv am preluat 
conducerea acestei societăţi.
- Apropo de sere, care este 

povestea lor, ce s-a întâmplat cu 
ele? 
- Pe vremea lui Ceauşescu serele 

aparţineau de AECS Arad, dar se lu-
cra într-o strânsă colaborare cu CAP 
Sântana. După 1989 cele 6,5 ha de 
seră au trecut în patrimoniul fostului 
CAP. 
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Sfințirea Bisericii Ortodoxe din Caporal Alexa
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Cursuri Şcoala de vară 2013
Modul dans popular – 22 - 27 august - Căminul Satu Nou

Orele 10 – 12: grupa de începători
Orele 12 – 14: grupa de avansaţi

Persoană de contact: Rozalia Paşca
Instructor: Vasile Peri „Primvest Consult”

Calitate și profesionalism!
Societatea „Primvest Consult” – aflată în subordinea directă a 

Consiliului Local Sântana, execută toată gama de lucrări edilitare:  
construcții, reparații acoperișuri, întreținere spații verzi, servicii 
de curățenie, etc. 

Orice persoană fizică sau societate comercială care dorește să 
apeleze la serviciile societății „Primvest Consult” o poate face la 
sediul societății din clădirea Primăriei Sântana sau la telefon 0745 
614 129!

Joi 22 august 2013 ORA 8.30
SE ORGANIZEAZĂ ACŢIUNE DE DONARE 

DE SÂNGE la Spitalul Sântana
Orice persoana sănătoasa cu vârsta între 18-55 ani 
poate să doneze sânge. Donatorii vor beneficia de:

7 tichete de masă în valoare totală de 63 lei.
Vă aşteptăm!

 Se produceau  
a p r o x i m a t i v 

600.000-800.000 fire de răsaduri 
atât pentru culturile noastre cât 
şi pentru terţe persoane care se 
aprovizionau de la noi. Cultivam 
aproximativ 1,5 ha flori şi obţineam 
o producţie de cca 550 tone de le-
gume pe an: tomate, castraveţi, ar-
dei, fasole verde şi altele. 
Erau încălzite cu două centrale 

termice pe gaz însă atât din cauza 
situaţiei macroeconomice la nivel 
de ţară cât şi la nivel de unitate, am 
fost nevoiţi să trecem în 1999 la 
sere tip solar (fără încălzire).
Majorarea continuă a costului la 

energie şi menţinerea produselor la 
preţuri minime au făcut ca, încet, 
încet  serele să devină ineficiente 
economic. Nemaiputând fi exploa-
tate conform tehnologiei propuse 
(cu încălzire), am fost nevoiţi să 
renunţăm la activitate. În final, au 
fost vândute ca fier vechi, la un preţ 
neavantajos din punctul meu de ve-
dere. 
- La Romgera care este situaţia 

actuală?
- La ora actuală unitatea noastră 

lucrează 1150 ha. Mai avem ferma 
de vaci, cu un efectiv de 172 ca-
pete şi ferma de oi cu 400 capete. 
Când am preluat societatea, aceas-
ta avea datorii de aproximativ 37 
miliarde lei vechi. În trei ani de zile 
acestea au fost achitate, reuşind 
într-o oarecare măsură să ne pu-
nem la punct în acelaşi timp şi baza 
tehnico-materială. Am achiziţionat 
utilaje agricole performante nece-
sare desfăşurării procesului tehno-
logic din cadrul unităţii.
Am reuşit să îmbunătăţim bine şi 

procesul de producţie obţinând anul 
acesta nişte producţii medii destul 
de bune:

orz – 4429 kg/ha
rapiţă – 2816 ha/ha
grâu – 6280 kg/ha
triticale – 6359 kg/ha
- Oamenii cât primesc?
- În 2009 când am preluat unitatea 

se dădea oamenilor o cotă de 600 kg 
cereale /ha.
În următorii ani, datorită creşterii 

productivităţii, cantităţile au cres-
cut succesiv. În 2013 ne-am propus 
să dăm 1200 kg cereale/ha, 25 kg 
zahăr şi 6 l ulei, acestea din urmă 
datorită faptului că avem în cultură 
sfeclă de zahăr şi floarea soarelui.
- Probleme aţi avut?
- Ne-am confruntat cu excesul de 

precipitaţii din iarnă. Stagnările de 
apă din câmp ne-au diminuat can-
titatea medie la ha, în ciuda efortu-
lui depus pentru vidanjarea apei din 
câmp şi deversarea în canalele de 
irigaţie. Acum aşteptăm să plouă.
- Pe când un sistem de irigaţii ca 

în occident?
- Sistemul de irigaţii este o 

perspectivă şi pentru zona de vest, 
însă la început se va dezvolta în 
jurul cursurilor de ape. Din păcate 
Sântana este defavorizată din 
punctul de vedere al resurselor de 
apă, dar sunt convins că se vor găsi 
soluţii şi pentru noi.
- Un cuvânt de încheiere.
- Proprietarii de teren de pe raza 

oraşului ar trebui să înţeleagă că 
pământul  este o valoare extrem de 
mare şi pe cât posibil să încerce să 
nu-l înstrăineze. Dacă din diferite 
motive sunt constrânşi  să-l valorifi-
ce, îi sfătuiesc să-l vândă conaţiona-
lilor, nu străinilor. Nu spun asta ca 
o discriminare, însă toate ţările din 
Europa fac tot posibilul ca terenu-
rile agricole să fie administrate de 
către proprii cetăţeni.

Interviu cu domnul Valentin Vlaicu-Doroghi, 
directorul societăţii Romgera
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În data de 13.08.2013, cu ocazia “ZILEI INFORMĂRII PRE-
VENTIVE”, Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă din 
cadrul Primăriei Oraşului Sântana, a constituit punctul de infor-
mare preventivă în Piaţa Agroalimentară Sântana. Angajaţii ser-
viciului împreună cu pompierii voluntari au informat populaţia 
participantă cu privire la riscurile generate de sistemele de 
încălzire improvizate sau cele neîntreținute corespunzător, modul 
corect de gestionare a focului deschis şi pagubele pe care acesta 
le poate produce atât în gospodării cât şi în câmp deschis. Au fost 
informaţi şi deţinătorii de spaţii comerciale cu privire la regulile 
de comportare la cutremur şi apărare împotriva incendiilor. În 
cadrul activităţii de informare preventivă au fost împărţite pliante.
Pe cale de consecinţă, dorim să facem un apel la responsabilitate 

şi să vă aducem la cunoştinţă, succint, măsurile care trebuie să le 
aveţi în vedere pentru prevenirea şi combaterea incendiilor provo-
cate de arderea vegetaţiei uscate:
- Utilizarea focului deschis în locuri cu pericol de incendiu şi pe 

timp de vânt este interzisã;
- Arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi a altor 

materiale combustibile se face în locuri special amenajate ori pe 
terenuri pregãtite, cu luarea mãsurilor ce se impun pentru împ-
iedicarea propagãrii focului la vecinãtãţi, asigurându-se supra-
vegherea permanentã a arderii, precum şi stingerea jarului dupã 
terminarea activitãţii;
- Arderea miriştilor se face numai dupã luarea mãsurilor ce se 

impun pentru împiedicarea propagãrii focului la vecinãtãţi, asig-
urându-se supravegherea permanentã a arderii;
- Utilizarea focului deschis nu se admite la distanţe mai mici de 

40 m faţã de locurile cu pericol de explozie: gaze şi lichide com-
bustibile, vapori inflamabili, explozivi etc., respectiv 10 m faţã de 
materiale sau substanţe combustibile: lemn, hârtie, textile, carton 
asfaltat, bitum, ulei etc., fãrã a fi supravegheat şi asigurat prin 
mãsuri corespunzãtoare;
- Arderea miriştilor se executã numai pe baza permisului de lu-

cru cu foc acordat în urmă întocmirii documentaţiei prealabile de 
către Garda de Mediu.
Prin activitatea noastră dorim să menţinem oraşul Sântana curat 

şi sigur pentru cetăţeni
Vă mulţumim pentru participare, 

Şef Serviciu Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă
VUICIU ALEXANDRU-RAOUL

„ZIUA INFORMĂRII PREVENTIVE”

DONEAZĂ SÂNGE, SALVEAZĂ O VIAȚĂ!
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Sâmbătă, 20.07.2013. pe terenul 
de fotbal din Sântana am crezut că 
se desfăşoară un meci de fotbal ofi-
cial. Dar nu a fost aşa, se desfăşura 
prima ediţie a „Cupei prieteniei” la 
minifotbal, organizată la iniţiativa 
PSD Arad. Popularizarea acestei 
acţiuni a fost realizată atât prin mi-
jloace informatice cât şi prin afișaj, 
oferind posibilitatea de înscriere şi 
participare a tuturor doritorilor. 
Într-o atmosferă excelentă pentru 

competiţie, vreme frumoasă, teren 
de joc foarte bun, coordonatorul 
acţiunii d-1 Marius Sulincean, cei 
trei arbitri, medicul şi organiza-
torii, au reuşit să facă din această 
primă ediţie a Cupei prieneniei un 
eveniment de succes. 
La reuşita acestui minicam-

pionat şi-au adus o contribuţie 

determinantă cele 10 echipe 
prezente, cei 100 de jucători şi 
cei aproximativ 150 de specta-
tori prezenţi la startul competiţiei. 
Ne-am bucurat de participa-
rea echipelor PSD din localităţile 
Pâncota, Livada, Olari, Şimand şi 
Târnova care alături de echipele 
organizaţiilor PNL Sântana şi 
PP-DD Sântana, au ţinut să fie 
prezenţi alături de colegii lor din 
Organizaţia PSD Sântana, organi-
zatoarea acestui eveniment. 
Astfel, la ora 09:30 a început 

această competiţie, care s-a 
desfăşurat pe tot parcursul zilei, 
până târziu în orele serii. Cât 
despre meciurile în sine, aces-
tea s-au desfăşurat sub semnul 
colegialităţii, a prieteniei, iar 
jucătorii au avut o comportare 

fair-play. Echipele au avut de în-
fruntat atât vremea caniculară cât 
şi adversarii dornici de victorie. La 
finalul competiţiei, echipa numită 
şi foarte interesant „Începătorii 
Sântana” a reuşit să se impună, 
câştigând prima ediţie a „Cupei 
prieteniei” faza locală Sântana.
După o competiție lungă şi 

grea a venit şi răsplata, cupele şi 
diplomele de participare pentru 
fiecare jucător. 
Dorim succes echipei 

câştigătoare, calificată pentru fina-
la ce se va desfăşura în localitatea 
Fântânele şi mulţumim colegilor 
noştri Țica Cristian, Mariş Alin, 
Nadiu Ovidiu, Morar Ioan, Lup 
Gheorghe, Blăgău Dinorel, Deac 
Dorian, Mocuța Mircea, Mariș 
Cornelia, Moldovan Mariș Anuța, 

Mișcoi Paula, Bucă Florina, dom-
nul președinte a Organizației PSD 
Sântana, Mircea Goina, a consil-
ierilor locali Rus Irina și Manațe 
Constantin, care cu multă se-
riozitate, competenţă, dăruire şi 
profesionalism au reușit să ducă 
la bun sfârșit o competiţie, care 
poate fi apreciată ca foarte reuşită. 
Participanţii la acest campionat 
demonstrează încă o dată în plus 
faptul că prietenia, colegialitatea 
şi spiritul sportiv primează. 
Organizarea şi desfăşurarea aces-

tui minicampionat nu s-ar fi putut 
realiza fără sprijinul necondiţionat 
al Primăriei oraşului Sântana, care 
a pus la dispoziţie terenul, vestiar-
ele şi utilităţile necesare. Respect 
şi mulţumiri.
Participanții au benefieiat de 

condiţii optime de joc, de apa 
minerală necesară într-o zi 
călduroasă de vară, iar la prânz 
au putut să guste pizza proaspăt 
scoasă din cuptoarele brutăriei 
Consumcoop Sântana, care la so-
licitarea organizatorilor a avut 
amenajat un stand cu îngheţată, 
apă minerală, sucuri, produse pro-
aspete de patiserie şi cafea. 
Şi nu în ultimul rând, dorim 

să mulţumim domnului deputat 
Dorel Căprar pentru iniţiativă, 
pentru faptul că şi de această dată 
a fost, prin prezenţa sa alături de 
noi.

Organizația PSD Sântana

CUPA PRIETENIEI LA MINIFOTBAL 

Campionii

În perioada  22 iunie – 4 iulie a.c., 
la invitaţia  şi în organizarea ,,Asso-
ciation Pierrome-pour les enfants 
de Roumanie”, condusă de doamna 
Isabelle Huguenine, un grup de 23 
de copii constituiţi în două echipe 
de fotbal, Unirea Sântana şi Viito-
rul Sântana, pregătiţi de profesorii 
Cătălin Puia şi Emil Arsa, împreu-
nă cu viceprimarul Sântanei prof. 
Cornel Gligor, au avut parte de o 
vacanţă de vis în Elveţia. 

Reşedinţa noastră, pe durata şe-
derii în ţara cantoanelor, a fost o 
cabană situată pe unul din dealu-
rile ce străjuiesc oraşul Chaux de 
Founds, din cantonul Neuchatel.

Programul a fost deosebit de 
dens; în două zile am avut compe-
tiţii, la care ne-am prezentat ono-
rabil (rezultate similare pentru 
ambele echipe: locul V şi apoi lo-
cul I), celelalte zile fiind ocupate 
cu excursii la Fabrica de Ciocola-
tă ,,Caillers”, la o expoziţie de ma-
şini Lamborgini, la stadionul echi-
pei de fotbal Neuchatel Xamax, la 
Muzeul Ceasurilor din Chaux de 
Founs, la o fabrică de brânză din 
regiunea Gruyeres, la un minunat 
parc zoologic, la o hidrocentrală.

Am fost şi la circ unde am văzut 
o reprezentaţie de excepţie  a Cir-
cului Naţional din Elveţia, am vi-

zitat de asemenea Lacul Neucha-
tel, iar într-o altă zi am participat 
la o drumeţie printr-o pădure săl-
batică ce s-a încheiat cu o superbă 
plimbare cu vaporul pe Lacul Bre-
net, situat pe graniţa dintre Elveţia 
şi Franţa.

A fost extraordinar; am avut oca-
zia să vedem lucruri deosebite, lo-
curi minunate, oameni civilizaţi. 
Singurul aspect mai puţin plăcut 
a fost starea vremii. Vara elveţia-
nă nu e nici pe departe ca cea de la 
noi. Doar în trei zile a fost cald, în 
rest ploaie şi chiar frig, de aceea nu 
am mers la ştrand, ci doar la pis-
cină. De fapt nici nu cred că elve-

ţienii au ştranduri...nu au când să 
le folosească. Frigul de afară a fost 
însă compensat din plin de căldura 
cu care am fost înconjuraţi de gaz-
dele noastre. Peste tot oameni pri-
etenoşi, binevoitori.

Întorşi în România ne-am reluat 
treburile cotidiene, dar imaginile 
din Elveţia, cu verdeaţă cât cuprin-
de, cu dealuri populate de vaci ce 
efectiv sclipeau de bine ce le mer-
gea, cu oraşele impecabil de curate, 
cu ... câte şi mai câte, ne vor rămâ-
ne mult timp întipărite în minte.  

prof. Emil Arsa

Vacanţă de vis pentru copii din Sântana, în ţara cantoanelor



În numărul 14 a ziarului apărut în luna 
iunie 2013,  am publicat anunţul privind 
intenţia Primăriei Sântana de a atribui cu 
Ordin de Prefect, diferenţa de suprafaţă 
rămasă în proprietatea Statului Român după 
cumpărarea acestor imobile.
Din păcate prin răspunsul său Prefectura 

Judeţului a oprit acest proces: „Până la în-
tocmirea situaţiei centralizatoare la nivel 

local, se suspendă emiterea hotărârilor 
de validare/invalidare de către comisiile 
judeţene de fond funciar sau, după caz, de 
către Comisia de Fond Funciar a Municipi-
ului Bucureşti, eliberarea titlurilor de pro-
prietate, punerea în posesie de către comi-
siile locale de fond funciar, precum şi orice 
alte proceduri administrative în domeniul 
restituirii fondului funciar”.

Prin urmare Prefectura ne solicită să sistăm 
comunicarea propunerilor privind emiterea 
Ordinului Prefectului privind trecerea teren-
ului din proprietatea statului în proprietatea 
privată a persoanelor fizice sau juridice.
Primăria oraşului a făcut o plângere 

prealabilă pentru atacarea în instanţă a de-
ciziei prefectului, în speranţa că interesul 
cetăţeanului va prima.

Informare despre intabularea grădinilor

biserica bicentenară, arată jertfelnicia credincioşilor prin înălţarea de bi-
serici, după pilda vrednicilor înaintaşi“, a arătat Înaltpreasfinţia Sa.
La sfârșitul Sfintei Liturghii, preotul paroh a primit un Hrisov de mulțumire 
și binecuvântare arhierească pentru întreaga activitate depusă în ultimii 
cinci ani de când a fost transferat în această parohie. Totodată preotul 
paroh a adus mulțumire lui Dumnezeu pentru toate, Înaltpreasfințitului 
Părinte Arhiepiscop pentru părinteasca purtare de grijă pe care o arată și 
față de enoriașii parohiei. Mulțumiri au mai fost aduse și soborului de 
preoți pentru împreuna-slujire, Domnului primar Tomuța Daniel și Con-
siliului Local al Primăriei Sântana, celorlalte oficialități prezente, pen-
tru sprijinul financiar acordat mereu, tuturor celor prezenți – enoriași și 
„goști” (oaspeți), Coralei „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” a Parohiei 
pentru frumoasele răspunsuri date la Sfânta Liturghie dar și familiei sale 
care l-a susținut și ajutat în toate lucrările. „Sfințirea aceasta ne va intra 
în suflete și o vom păstra cu drag pentru totdeauna în custodia amintirilor 
noastre” a spus părintele paroh. 
Biserica cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” este construită în 
anul 1791 din piatră, în formă de navă, în stil baroc, pe noua vatră a satu-
lui Cherechi (menționat în istorie în anul 1326). Între anii 1910 – 1929, 
locașului de cult i se fac reparații finalizate cu sfințirea ei la 20 octombrie 
1929 de către episcopul Grigore Comșa, preoți fiind Ioan Fofiu și Nico-
lae Stan. În 1961 prin strădania preotului paroh Iosif Stoica, biserica este 
din nou renovată. Altarul este pictat de preotul Andrei Mitroiu, tavanul și 
pereții laterali ai naosului de Iulian Toader și Liviu Tulcan. La 12 septem-
brie 1993 biserica este din nou sfințită de către Înaltpreasfințitul Părinte 
Arhiepiscop Timotei Seviciu în urma renovării, de această dată realizân-

du-se bolta, se reînnoiește pictura în tehnica frescă de către pictorii Sorin 
Hosu și Silviu Dîrstaru, se acoperă cu tablă galvanizată întregul acoperiș, 
prin strădania preotului paroh Gligor Gheorghe. 
Ceea ce a marcat evenimentul și sărbătoarea de bucurie a satului, a fost slu-
jba de  binecuvântare și sfințire a următoarelor lucrărilor săvârșite în paro-
hie: la biserică (recondiționarea catapetesmei Sfântului Altar, schimbarea 
pardoselii din biserică, renovarea mobilierului, schimbarea veșmintelor, 
praporilor, instalația de sonorizare și alarmă wireless, schimbarea și în-
noirea sistemului electric din biserică, schimbarea candelabrelor, amena-
jarea grădinii și aleilor cu flori, pavarea curții bisericii (500 mp), con-
struirea lumânărarului, anexelor bisericii, toaletelor, schimbarea porții), 
la casa parohială (renovarea în întregime a casei parohiale, pavarea curții, 
construirea terasei, transformarea grădinii într-o livadă cu pomi fructiferi, 
înființarea, amenajarea și dotarea Centrului Cultural – Pastoral „Sfântul 
Ioan Rusul”, aranjarea Bibliotecii și a arhivei Parohiei), restaurarea școlii 
„mici” din localitate (în care a învățat și mai apoi predat Șt.A. Doinaș, 
aflată în proprietatea parohiei) și ridicare a două troițe de marmură.
După Sfânta Liturghie, toți cei prezenți au fost invitați în curtea bisericii și 
a casei parohiale la o aleasă agapă frățească.

Preot Paroh, Gabriel Cosmin Mariș
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Bucurie și binecuvântare

Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop a fost 
întâmpinat cu mare solemnitate la sosire cu flori 

și cântări ale copiilor din corul mic al Parohiei și de către un ales 
sobor de preoți și diaconi în frunte cu Prea Onoratul Părinte Petcuț 
Flavius, Protopopul Aradului, care a și rostit cuvântul de bun ve-
nit, de enoriaşi şi de copii, care au oferit oaspetelui buchete de 
flori. Ceilalți slujitori care au plinit soborul au fost: părintele Mân-
dra Dinu de la Parohia Aluniș (fiu al satului), părintele Rădulescu 
Nicolae de la Parohia Comlăuș, părintele arhidiacon catedral Ar-
delean Tiberiu și părintele diacon Crainic Adrian de la Parohia 
Sântana II.
La slujba de sfințire a bisericii au participat mulți credincioși ai 
Parohiei dar și invitați din alte părți. În biserică s-a sfințit apoi cata-
peteasma recondiționată, veche de 208 ani și celălate lucrări. În tot 
acest timp, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop a fost înconjurat 
de copii și credincioșii adunați în număr mare încă de dimineață.
A urmat Sfânta Liturghie arhierească, în cadrul căreia, în cuvântul 
de învăţătură, sub titlul „Căutare sfântă“, tâlcuind citirile biblice 
ale duminicii (Romani 15, Matei 9), chiriarhul a arătat că acestea 
scot în evidenţă faptul că a-L căuta pe Mântuitorul prin tot binele 
ce se face aproapelui se descoperă propria împlinire a creştinului, 
spre slava lui Dumnezeu. „Exemplul sfinţilor români prăznuiţi în 
această perioadă, între care Sfântul Ierarh Nifon, întăreşte această 
convingere, cele realizate în parohie, mai ales prin lucrările la 

>>> pag. 1

Sfințirea Bisericii Ortodoxe din Caporal Alexa
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An de an, în 
data de 26.07, 

comunitatea romano-catolică din 
oraşul Sântana sărbătoreşte ziua 
onomastică a sfinţiilor Joachim 
şi Ana, sfinţi care sunt şi patronii 
bisericii romano-catolice din lo-
calitate.
Sărbătoarea laică care conform 

tradiţiei se sărbătorea în prima 
duminică după 26.07, de circa 
15 ani a fost amânată pe prima 
duminică din luna august. Acest 
lucru se datorează faptului că an 
de an sunt aşteptaţi în localitate 
câteva sute de foşti localnici care 
în momentul de faţă locuiesc în 
Germania sau în alte ţări ale lumii. 
Şi în acest an am putut saluta în 

oraş circa 350 de foşti localnici.
Forumul Democrat al Germa-

nilor din Sântana,  a organizaţiei 
comunitare HOG Sântana din 
Germania, împreună cu Primăria 
oraşului Sântana şi a Liceului 
Tehnologic Sântana am orga-
nizat şi în acest an o frumoasă 
festivitate. Ilustraţia muzicală a 
fost susţinută de două formaţii 
de fanfară şi anume: fanfara 
din localitatea Recaş, judeţul 
Timiş condusă de domnul Math-
ias Hentschel care a asigurat 
muzica de marş şi de fanfara 
„Siebenbürger Musikanten 
Rüsselsheim”, din oraşul Rüs-
selsheim, Germania condusă de 
domnul Peter Pesch, care a avut 

diferite reprezentaţii începând 
cu mesa solemnă a pelerinajului 
german în Basilica Minor „Maria 
Radna”. Sâmbătă 03.08. un nu-
meros auditoriu a putut asculta 
sunetele de fanfară a orchestrei 
din Rüsselsheim în curtea şcolii 
cu predare în limba germană din 
Sântana. La iniţiativa domnului 
Stefan Mayer cu această ocazie a 
putut fi servit un delicios gulaş. 
Duminică, 04.08. un număr de 

29 de perechi de tineri îmbrăcaţi 
în portul tradiţional german din 
Sântana, în culorile alb-negru 
au participat la slujba religioasă. 
Alaiul a fost condus de tinerii 
Susanne Mayer şi Alexandru 
Costantea, care conform tradiţie 
l-au rugat pe părintele Peter Zil-
lich din Germania să sfinţească 
buchetele de rozmarin îmbodobit 

cu panglici colorate. 
După masă în jurul orei 18.00 

tinerii dansatori au început dan-
sul, licitaţiile şi extragerea tom-
bolelor în faţa căminului cultural 
„Lambert Steinert” de pe strada 
Bucegi. Această festivitate cât şi 
balul organizat la Pizzeria „Pri-
mo Ristorante” a fost susţinută 
de orchestra din Rüsselsheim, 
Germania. Cu această ocazie 
dorim să le mulţumim încă o data 
muzicanţilor care ne-au încântat 
cu măiestria lor.
Cu sprijinul obţinut din partea 

publicului, a formaţiilor de 
fanfără, a autorităţilor locale şi 
a organizatorilor, tineretul din 
localitate speră să poată susţine 
această frumoasă tradiţie încă 
mulţi. 

Astrid Weber

Primăria Oraşului Sântana 
organizează joi, 29 august, o seară 
interculturală. La acest eveniment 
vor participa: ansamblul folcloric 
“Busuiocul”, fanfara de tineret 
Lambert Steiner a oraşului Sân-
tana cât şi invitaţii speciali: fan-
fara Werkvolkkapelle Neumarkt a 
asociaţiei Valores din Germania. 
Acest eveniment va aduce laolaltă 

culturi diferite fiind un bun prilej 
pentru participanţi să deprindă 
buna convieţuire şi respectul faţă 
de semeni.
Seara interculturală va avea loc 

în sala de festivităţi a Liceului 
Tehnologic Sântana cu începere 
de la orele 18.30.
Vă aşteptăm cu drag!

Programul de asfaltare inițiat de administrația locală vizează 
mai multe străzi din oraș, finanțarea pentru toate aceste lucrări 
urmând a se face din surse proprii, respectiv din bugetul lo-
cal. Este un program de modernizare a infrastructurii orașului 
așteptat de multă vreme de către toți sântănenii. Prima lucrare 
majoră de asfaltare din acest program a fost cea de asfaltare a 
străzii Cloșca din Sântana, lucrare deja realizată. Urmează și 
alte străzi, toate lucrările fiind prevăzute a se executa la cele 
mai înalte standarde, calitatea fiind mai presus de toate, după 
cum se observă și pe strada Cloșca, unde au debutat lucrările.

Stimaţi cetăţeni, orice problemă 
legată de iluminatul stradal vă 
rugăm să o comunicaţi la numărul 
de telefon 0257 462082, între 
orele 8-16.

>>> pag. 1

KIRCHWEIH  - 2013

SEARĂ INTERCULTURALĂ

ANUNȚ

Au început asfaltările  
în Sântana
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CARICATURA LUNII

Vorbe din bătrâni - August

Hotărâri ale Consiliului Local

Zodia Fecioarei (13 aug.- 12 sept.)

Negura de pe livezi și râuri, de se arată după apunerea 
soarelui, înseamnă timp bun și statornic. Ploaia din august 
subție vinul. Vânturile de miază-noapte aduc timp stator-
nic. Daca timpul în ziua de Fotie va fi frumos, și toam-
na va fi frumoasă. Dacă braza(cocostârcul) ciocăne, plo-
uă. Când sunt alune multe va fi iarnă grea.

În ședinţa ordinară din luna iulie 2013, Consiliul Local al Orașului Sântana a apro-
bat indicatorii tehnico – economici ai următoarelor obiective de investiţii, respec-
tiv valoarea de execuţie a asfaltării și pietruirii unor străzi în orașul Sântana și satul 
aparţinător Caporal Alexa.

1. ASFALTARE STRĂZI ÎN ORAŞUL SÂNTANA, după cum urmează:
- Asfaltare strada Mihai Eminescu în orașul Sântana, judeţul Arad – 353,86 mii lei;
- Asfaltare strada C.D. Gherea în orașul Sântana, judeţul Arad – 358,94 mii lei;
- Asfaltare strada Olteniei în orașul Sântana, judeţul Arad – 176,11 mii lei;
- Asfaltare strada Bucegi în orașul Sântana, judeţul Arad – 279,76 mii lei;
- Asfaltare strada Zărandului în orașul Sântana, judeţul Arad – 279,76 mii lei.
2. AMENAJARE STRĂZI ŞI DRUMURI LOCALE MARGINALE ÎN ORAŞUL 

SÂNTANA ŞI  SATUL Caporal Alexa , după cum urmează:
- Străzi marginale Caporal Alexa – etapa I – 2199,234 mii lei;
- Străzi Sântana – etapa I – 399,163 mii lei.
Vă informăm că în conformitate cu O.U.G. 77/2013 Primăria Orașului Sântana a 

stabilit măsurile legale pentru asigurarea funcţionării administraţiei publice locale, 
de reducere a numărului de posturi și reducere a cheltuielilor, astfel că la Primăria 
Sântana s-au redus 24 de posturi vacante din care 10 funcţii publice și 14 funcţii de 
natură contractuală.

În urma avizării Statului de personal și a organigramei de către Ministerul Dezvol-
tării Regionale și Administraţiei Publice - Agenţia Naţională a Funcţionarilor Pu-
blici, (anexa-1-)

În data 05.08.2013 Consiliul Local al orașului Sântana a aprobat noul stat de per-
sonal și organigrama aparatului de specialitate prin Hotărârea de Consiliu Local 
nr.108/05.08.2013.

VUICIU CODRUŢA, COMPARTIMENT RESURSE UMANE
ANEXA I

Număr de funcţii publice ocupate - 26
Număr de funcţii publice vacante - 30
NUMĂR TOTAL DE FUNCŢII PUBLICE (1+2) - 56
Număr de posturi personal contractual ocupate/alte 

categorii de personal  - 56
Număr posturi personal contractual vacante/alte ca-

tegorii de personal - 39
NUMĂR TOTAL DE POSTURI PERSONAL CONTRACTUAL 

/ALTE CATEGORII DE PERSONAL (4+5) - 95
NUMĂR TOTAL DE POSTURI (3+6) - 151
Număr de funcţii publice vacante desfiinţate - 10
Număr defuncţii publice ocupate desfiinţate - 0
Număr de posturi personal contractual/alte categorii 

de personal vacante desfiinţate - 14
Număr de posturi personal contractual/alte categorii 

de personal ocupate desființate - 0 
Număr de funcţii publice de conducere - 7
Număr de posturi personal contractual de conducere/

alte categorii de posturi de conducere - 4  
NUMĂR TOTAL DE POSTURI DE CONDUCERE (12+13) - 11

Posturi/funcţii publice de conducere exceptate de la 
calculul normei de 12 % - 4

Procentul posturilor de conducere in totalul posturilor - 4,64%
Posturi vacante exceptate conform, art.l, alin. (2), lit. a) - 13
Posturi vacante exceptate conform art.l, alin. (2), lit. b) - 24
Posturi vacante exceptate conform art.l, alin. (2), lit. c) - 0
Posturi vacante exceptate conform art.l, alin. (2), lit. d) - 29
Posturi vacante exceptate conform art.l, alin. (2), lit. e) - 0
Posturi vacante exceptate conform, art.l, alin. (2), lit. f) - 0
Posturi vacante exceptate conform art.l, alin. (2), lit. g) - 3
Posturi vacante exceptate conform art.l, alin. (2), lit. h) - 0
Posturi vacante exceptate conform art.l, alin, (2), lit. i) - 0
Posturi vacante exceptate conform art.l, alin. (2), lit. j) - 0
Posturi vacante exceptate conform art.l, alin. (2), lit. k)  - 0
Posturi vacante exceptate conform art.l, alin. (2), lit. l)  - 0
Posturi vacante exceptate conform art.l, alin, (2), lit. m.)  - 0
Număr total de posturi exceptate conform prevederi-

lor art. 1, alin. (2) din O.U.G. nr. 77/2013 – 69
Observaţii: se exceptează de la OUG 63/2010 - 56 pos-

turi asistenta sociala, 4 posturi sănătate, 2 posturi inva-
tamanat.  Data avizare: 30.07.2013

Aduce femei ispititoare. Sunt soții credincioase, mame 
bune și gospodine neîntrecute.

Bărbații sunt veseli, cu fața luminoasă. Şi ei sunt buni 
gospodari, buni soți. Au un cusur: lesne sunt trași pe sfoa-
ră, fiind de bună credință.
Sursa: După calendarul pe 140 de ani, editat în anul 1947.

• Atenţie la înşelăciunile prin metoda 
“accidentul” : să nu daţi curs solicitărilor 
primite prin telefon din partea unor per-
soane necunoscute! Prin această metodă 
escrocii sună diferite persoane şi recurg 
la şantaj sentimental solicitându-le aces-
tora să dea diverse sume de bani pentru 
rude care au fost implicate în FALSE 
accidente.
• Atenţie la înşelăciunile prin metoda 
“premiul” : să nu credeţi în informaţii 
de genul celor cărora sunteţi înştiinţaţi 
că sunteţi câştigătorii unor premii sau ai 
unor concursuri la care nu aţi participat. 
Să nu achitaţi niciodată în avans sume 
de bani pentru a ridica premii sau pentru 
a achita taxele aferente.
• Atenţie la înşelăciunile prin metoda 
“pensia” : aceste apeluri telefonice sunt 
efectuate de o persoană care îşi declină 

FALSA calitate de funcţionar public al 
Casei de Pensii, care comunică despre 
aprobarea măririi pensiei pentru care 
persoanei i se solicită depunerea unor 
sume de bani în diferite conturi bancare 
sau transmiterea unor coduri pentru 
încărcarea telefonului mobil.
• A fost identificat şi reţinut numitul D.A. 
de 19 ani din Olari care în noaptea de 
22.07.2013 a pătruns fără drept în imo-
bilul numitei P.A. de 18 ani din Caporal 
Alexa, pe care a luat-o cu forţa, ducând-
o într-un lan cu porumb din extravilanul 
localităţii, unde a forţat-o să întreţină 
relaţii sexuale împotriva voinţei acesteia.
În prezent acesta este încarcerat în ares-
tul IPJ Arad.

Comisar Șef Poliţia Sântana, 
Alexandru Cuciula

Poliția Sântana vă informează:
Suciu Daniel & Comlăuşan Elena - Lucia

 Spinare Petrică - Lucian & Dărău Oana - Eliza
 Vatamanu Cristian & Jinariu Monica
 Marc Ioan - Gabriel & Drăghici Elena

 Ioanovici Ovidiu & Berlan Florentina - Carmen
 Ardelean Adrian & Bulza Diana - Paula

 Crişan Gheorghe-Claudiu & Costea Nicoleta-Lenuţa
 Pele Flavius - Ionel & Sidor Florica - Maria

 Trifa Alin & Vancea Maria
 Gavrilă Alexandru & Rotar Delfina

Și în luna precedentă am avut deosebita plăcere de a ofi-
cia căsătoria civilă pentru mai multe cupluri din orașul 
nostru. Le doresc tuturor acestora „Casă de Piatră” și o 
viață plină de împliniri și cu multe momente de bucurie 
împreună, momente care să facă din viața lor ca și familie 
una în care iubirea dintre ei să nu dispară niciodată. Le 
doresc copii frumoși și sănătoși, care să le aducă bucurie 
în suflete și mândria de a fi părinți.

Primar Daniel Tomuța

Căsătoriile lunii
IULIE 2013
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Când handbalul în 11 (jucători) 
( a existat şi aşa ceva...) a înce-
put să-şi simtă declinul în favoa-
rea actualului handbal în 7, doi 
oameni de excepţie, fraţii Hans 
şi Franz Metz, şi-au asumat grea-
ua misiune. S-au încăpăţânat să 
cultive gustul acestui sport pen-
tru sântăneni. Cu răbdare, perse-
verenţă, dar şi multă ambiţie, au 
reuşit să înfiinţeze echipa ,, Uni-
rea Sântana” şi s-o ducă în finala 
Cupei Tineretului pe ţară. Cum 
adversara era o echipă bucureş-
teană, oricine îşi dă seama că şfa-
bii sântăneni n-aveau nicio şansă.
Dar cei doi antrenori nu s-au des-
curajat , atrăgând tinerii în lupta 
cu micul balon. În cinstea lor, a 
eforturilor acestora de a promova 
şi încuraja tineretul se organizea-
ză anual acest trofeu.

Într-un articol mai vechi, pu-

blicat  în Cartea şcolii, deplân-
geam soarta handbalului sântă-
nean şi timid, întevedeam o firavă 
speranţă prin iniţiativa lui Honi-
ges Josef de a reanima miscarea 
handbalistică locală.Fost jucător 
al ,, Gloriei” şi ,,Unirii” Sântana, a 
predat ştafeta de jucător fiului său, 
Josef, el conducând de pe margi-
ne jocul. Ca antrenor, a luat co-
pii de clasa a V-a, i-a antrenat fi-
zic, psihic, tactic, şi după o muncă 
asiduă de 5-7 ani a reuşit să de-
monstreze că la Sântana mai exis-
tă handbal. Şi de calitate! O spun 
rezultatele: căştigătoare a campi-
onatului judeţean arădean 2013, , 
participantă la campionatul inter-
judeţean etc. Păcat că trbuie să ne 
oprim aici , pe plan judeţean:nu 
sunt fonduri pentru promovare, 
sală neomologată etc.

Ce vreau eu, fost jucăttor de 

handbal în adolescenţă: să subli-
niez  devotamentul pentru acest 
sport, pasiune neremunerată, şi 
ambiţia antrenorului care face din 
handbal un cult.

Tot antrenorul Honiges este ini-
tiatorul  ,,Cupei Fraţilor Metz” 
(Francisc şi Johan), care se desfă-
şoară în prima sâmbătă a lunii au-
gust. Şi anul acesta au jucat echi-
pele feminine 12-13 ani cu 14-15 
ani. Băieţii s-au luptat cu cei de la 
LPS Arad, Voinţa Biled şi cu Old 

Boys sântăneni. Trofeul a fost câş-
tigat printr-un joc alert, după dis-
puta cu echipa timişeană Biled. 
Antrenorul a aliniat următorul 
lot: R. Jurj, portar, J. Honiges, L. 
Csebely, W, Nils, A. Ginghină. L. 
Ginghină, L.Balint, L. Barbu, T. 
Tănase, C.Paşca.

Premierea a fost făcută de către 
dl. primar Daniel Tomuţa şi de că-
tre fostul jucător, septuagenar,  Jo-
hann Metz, în prezenţa unor iu-
bitori ai handbalului veniţi din 
Germania, printre alţii Scwartz 
Johan,  Blek, fostă extremă stângă 
a sântănenilor, Aufmuth Ludwic, 
fiul fostului divizionar B la fotbal. 
Musafirii şvabi, acum cetăţeni ai 
Germaniei au venit cu o propune-
re de reciprocitate: un turneu în 
vară în Germania al echipei noas-
tre şi unul în România al echipei 
germane, cu asigurare de caza-
re şi masă reciproce. Pare tentant 
şi frumos, totul fiind subordonat 
sportului.

Profesor, Aron Bonţ

-141 candidati inscrisi, din care :
-112 candidaţi promotia curentă 

din care 14 neprezentaţi
- 29 candidati alte promotii din 

care 1 neprezentat.
 Au promovat examenul de baca-

laureat:
- 28 candidați din seria curentă din 

care 1 candidat după contestaţie;
- 10 candidati din alte promoţii.
- total 38 candidati promovati.
Media cea mai mare la examenul de 

bacalaureat a obţinut-o eleva ŞVED 
CRISTINA GEANINA, absolventă 
a clasei a XII-a A, filiera tehnologi-
că, profil servicii,specializarea teh-
nician în activităţi economice, după 
cum urmează:

-Evaluarea competenţelor lingvis-
tice de comunicare orală în limba 
română: Experimentat

-Evaluarea competenţelor lingvis-
tice de comunicare orală în limba 
engleză: B1B2B2B1B1

-Evaluarea competenţelor digita-
le: Avansat

- Limba şi literatura română scris: 
nota 9,80;

- Matematică scris :  nota 9,25;
- Geografie scris:  nota 10
- Media generală: 9,68
La sesiunea august-septembrie 2013 

s-au înscris 54 candidati: din care:
- 38  candidaţi promoţia  curentă
- 16 candidaţi alte promoţii
- Menţionăm că  mai avem 3 elevi 

corigenţi şi vor susţine corigenţa 
in data de 08.08.2013, care se pot 
înscrie la bacalaureat in data de 
09.08.2013.

DIRECTOR,
PROF. MIRCEA CĂRUNTU

Trofeul „Fraţii Metz”

Se caută casă de închiriat pe termen lung. Informaţii supli-
mentare puteţi obţine de la domnul viceprimar Cornel Gligor la 
numărul de telefon 0257-462082.
...................................................................................................
Primăria Oraşului Sântana organizează înscrieri pentru înfiinţarea 

unei orchestre de fanfară. Se pot înscrie copii începând cu clasele 
V –X, fete sau băieţi. Cursurile sunt gratuite şi se vor ţine la Sala 
de evenimente din Satu Nou. Instrumentele vor fi asigurate de 
Primăria Oraşului Sântana. Cursurile vor fi de teorie şi instrument 
şi vor fi ţinute de domnul profesor Dan Miculiţ. 
Pentru înscrieri sau informaţii suplimentare, vă rugăm să o 

contactaţi pe doamna Rozalia Paşca la sediul Primăriei Oraşului 
Sântana.
...................................................................................................

Primăria orașului Sântana - Biroul Asistență Socială
ANUNȚĂ

În conformitate cu OUG 42/2013, beneficiarii de ajutor social 
trebuie să înnoiască toată documentația aferentă la fiecare trei 
luni (inclusiv adeverința AJOFM). De asemenea nivelul veni-
tului minim garantat a fost modificat începând cu 1 iulie 2013, 
după cum urmează: 
- Pentru o persoană – 136 lei
- Pentru două persoane – 244 lei
- Pentru trei persoane – 342 lei
- Pentru patru persoane – 423 lei
Pentru informații suplimentare și detaliate persoanele inte-

resate se pot adresa Biroului de Asistență Socială din cadrul 
Primăriei orașului Sântana.

ANUNȚURI

Rezultate la examenul de Bacalaureat 
sesiunea iunie-iulie 2013 de la 

Liceul Tehnologic Sântana



Primăria Oraşului Sântana a pri-
mit în anul 2012, vizita unui an-
samblu de dansuri tradiţionale 
din Turcia, Bursa Uludag Mehter, 
la zilele Oraşului Sântana 2012. În 
acest an Primăria Oraşului Sân-
tana a fost la rândul ei invitată să 
participe la Festivalul Internaţio-
nal de folclor din Ankara–Turcia. 
Sântana şi portul tradiţional din 
Comlăuş au fost reprezentate de 
ansamblul folcloric ,,Busuiocul”, 
care a reuşit să ducă peste hotare 
frumuseţea cântecului, jocului şi 

portului tradiţional din vatra sa-
tului şi nu numai. Prestaţia an-
samblului a fost una de excepţie, 
invitaţia fiind reînnoită şi pentru 
anul următor. Mulţumim Primă-
riei şi Consiliului local, pentru în-
crederea şi sprijinul acordat, mul-
ţumim sponsorilor şi îi asigurăm 
că şi mai departe vom păstra dra-
gostea pentru folclorul nostru tra-
diţional şi îl vom promova în plan 
local naţional şi internaţional.

Inspector principal
Rozalia Mariana Paşca 

Profesorul Gheorghe Si-
nescu a scris cartea Bise-
rica din Sântana, locaş di-
vino- uman.Compendiu, 
volum tipărit la Editura 
„Măiastra” din Târgu-Jiu în 
iulie 2013.

Este a cincea carte scrisă 
de dascălul sântănean, ce-
lelalte fiind Şcoala „ Sfân-
ta Ana” din Sântana. Schiţă 
monografică, Editura Mi-
rador, 2001 ( în colabora-
re cu prof. Cornel Gligor, 
atunci fiind directorul şco-
lii), Anuarul Şcolii „ Sfânta 
Ana” („Vasile Goldiş” Uni-
versity Press Arad, 2003), 
Istoria Sântanei în date, 
imagini şi documente, Edi-
tura Promun, Arad, 2011, 
Şi noi, piscoienii...Mono-
grafia etnografico-folclo-
rică a satului Piscoiu, co-
muna Stejari, judeţul Gorj, 
Editura Măiastra, Târgu-
Jiu, 2013. 

Cartea despre bisericile din 
Sântana (210 pagini cu ima-
gini color) este un ghid al 
spiritualităţii religioase din 
Sântana şi se referă la biseri-
cile ortodoxe, romano-cato-
lice, neoprotertante, Marto-
rii lui Iehova, cultul mozaic.

Cartea tratează fenome-
nul religios al oraşului, dar 
fiind un compendiu, doar 
îl inventariază, lăsând spe-
cialiştii şi păstorii biserici-
lor să aducă argumentele 
necesare pentru crezul re-
ligios al fiecăruia.

Mulţumirea autorului va 
fi dacă ea va fi lecturată şi 
apreciată, pentru că prin 
lectură ne vom cunoaşte is-
toria, trecutul, pentru a păşi 
cu încredere în viitor, în 
ciuda globalizării care ne 
înconjoară la fiecare pas.

Prefaţa cărţii este scrisă 
de preotul iconom stavro-
for Eftimie Dobrean, iar 
postfaţa este redactată de 
preotul iconom Gabriel C. 
Mariş, doi slujitori ai Bise-
ricii care sunt iubiţi, res-
pectaţi şi apreciaţi de eno-
riaşii sântăneni.

Volumul mai conţine un 
glosar religios, poze şi do-
cumente de o certă valoa-
re documentară şi istorică, 
date despre meşteri de mo-
numente funerare, despre 
servicii de înmormânta-
re şi alte evenimente legate 
de biserică, echipe de dan-
satori, interpreţii de muzi-

că populară care partici-
pă la hramurile bisericilor, 
episcopii ortodocşi şi cato-
lici etc.

Din cuprinsul ei aflăm 
că dacă sfinţenia ţine mai 
mult de Ortodoxie, sunt de 
apreciat şi caraterul orga-
nizatoric al catolicilor şi cel 
de întrajutorare al aproape-
lui al neoprotestanţilor. 

Dumnezeu, Căruia Îi slu-
jim, suntem convinşi că are 
grijă de cei credincioşi în 
Domnul.

Chiar dacă volumul are 
un caracter ecumenic după 
dorinţa Mântuitorului ca 
„toţi să fie una” (In. 17, 21), 
datorită realităţii prezente, 
înţelegem scopul istoric şi 
statistic al acestei scrieri. 

Autorul a primit spri-
jin din partea preoţilor şi 
a reprezentanţilor celorlate 
confesiuni şi culte, tocmai 
pentru că am înţeles fiecare 
dintre noi cât de importan-
tă şi utilă este această lu-
crare pentru generaţiile de 
credincioşi ce vor veni. 

Profesorul Univ. Dr. Ing. 
Mihai Chişamera (Politeh-
nica Bucureşti), scria pe 
coperta cărţii Şi noi, pis-

coienii...(un sat din Gorj): 
„ Truditor pe ogorul învă-
ţământului, profesorul fi-
lolog Gheorghe Sinescu 
abordează cu succes gaze-
tăria, elaborează, cu miga-
lă, rigoare şi profesiona-
lism, monografii şcolare şi 
ale unor comunităţi locale 
din judeţele Gorj şi Arad, 
contribuind la descifrarea 
tainelor din universul lo-
cal”, iar preotul iconom Ga-
briel C. Mariş din Parohia 
Caporal Alexa, pe coper-
ta din spate a cărţii Biserica 
din Sântana, locaş divino- 
uman.Compendiu, nota: 
„Făcând parte din catego-
ria celor credincioşi, dar şi 
iubitor de cultură, domnul 
profesor Gheorghe Sinescu 
ajută, în felul său, credin-
ţa creştină şi este lăudabi-
lă iniţiativa şi osteneala sa 
de a culege informaţii des-

pre Bisericile Oraşului Sân-
tana, de a scrie o carte des-
pre ele, iar rodul cooperării 
cu preoţii şi reprezentanţii 
celorlalte culte se va vedea 
mai târziu, valoarea cărţii 
sporind odată cu trecerea 
timpului.

Recomandăm cartea Bi-
serica din Sântana, locaş 
divino- uman.Compendiu 
pentru a cunoaşte fenome-
nul religios din Oraşul Sân-
tana, pentru ilustraţiile co-
lor şi documentele pe care 
le conţine, pentru stilul în 
care este scrisă, fiind prima 
lucrare tipărită în orizontul 
local care aduce la zi pro-
blematica religioasă pusă 
în discuţie, scoţând în evi-
denţă interculturalitatea, 
preocupările religioase ale 
românilor, germanilor, a 
tuturor locuitorilor Oraşu-
lui Sântana.
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Sântana și portul tradițional, pe scena Festivalului 
Internațional de folclor din Ankara –Turcia (22-26 iulie 2013)

O nouă apariție editorială în 
peisajul cultural sântănean
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