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Apare lunar și se distribuie gratuit în Sântana și Caporal Alexa

- Recent ați reusit să deschideți la 
Sântana două cabinete medicale. 
Este cel mai important eveniment 
medical după anul 2011, de la închi-
derea spitalului. A fost greu?

- În primul rând trebuie să spun că nu 
a fost ideea mea, a fost cerința oameni-
lor care veneau la laboratorul de anali-
ze medicale, iar primele trei opțiuni în 
cerințele oamenilor au fost: obstetrică-
ginecologie, pediatrie și cardiologie. 
Interes există și pentru alte specialități, 
cum ar �  endocrinologia sau restul 
specialităților medicale.

Cele două cabinete medicale des-
chise recent, cardiologia și gineco-
logia, asigură consultațiile de bază 
pentru cele două specialități precum 
și supravegherea atât a bolnavilor 
cardiaci cât și a evoluției sarcinii 
până la naștere.

- Dotarea acestor cabinete se ridică 
la nivelul celor din Arad?

- Da, se ridică la nivelul celor din 
Arad. Toate echipamentele medicale 
sunt noi și de ultimă generație, sunt 
produse în acest an, 2017. 

Altfel de valori
Interviul cu doamna doctor Ispravnic Alina

Să încercăm să fim mai buni!

Auzim deseori sau spunem noi 
înșine că lumea e rea, că oame-
nii s-au făcut mai răi. Cei care fa-
cem asemenea a� rmații suntem, 
bineînțeles, mai buni decât ceilalți 
și, în același timp, lăsăm să se 
subînțeleagă faptul că mai demult 
lumea era mai bună. Palidă conso-
lare. Sunt mulți cei care susțin că în 
comunismul încheiat sângeros în 
1989, românii au fost mai apropiaţi, 
mai înţelegători. Că viaţa era mai 
tihnită, că oamenii erau aproape 
egali. Oricine avea un loc de muncă, 
o casă sau speranța că va primi una, 
nu exista goana după avere, dar nici 
nu se fura atât. Eram cu toţii uniţi 
de ura împotriva dictaturii. Astăzi, 
situația este radical schimbată. Unii 
sunt săraci, alţii bogaţi, nevoile sunt 

mai mari și pretențiile de asemenea, 
iar statul ne ajută prea puţin. Grijile 
ne fac mai încruntaţi și lupta pentru 
traiul zilnic mai îndârjiţi. Ne cer-
tăm, ne reclamăm… Nu ne mai lea-
gă nimic. Am ajuns să ne urâm între 
noi: săracii cu bogaţii, partidul x cu 
partidul y, bugetarii cu particularii. 

Avem scuze, avem explicaţii și 
nu ne gândim la su� etele noastre. 
Chiar dacă mergem la biserică ne 
certăm unii cu alții și păstrăm ran-
chiuna ani de zile cu toate că atunci 
când spunem “Tatăl nostru” cerem 
lui Dumnezeu să ne ierte nouă pă-
catele noastre, precum iertăm și noi 
greșiţilor noștri. 

E drept că pace între toţi oamenii 
nu va �  niciodată, dar putem încer-
ca, măcar acum, înaintea Paștilor, 
să � m mai buni și mai iertători. Să 
lăsăm deoparte tru� a. Vine primă-
vara, iar soarele și � orile ne fac ini-
mile mai fericite. Este un bun prilej 
să luăm aminte la porunca Mântui-
torului: “Iubește pe aproapele tău ca 
pe tine însuţi”. Alături de acest în-
demn vă doresc și eu “Sărbători fe-
ricite!” și sănătate, iar minunea În-
vierii să vă aducă în su� et împăcare, 
armonie, iertare și iubire. 

SĂRBĂTORI FERICITE!
Primar Daniel Tomuța 

Primar 
Daniel Tomuța

Duminica Floriilor, zi în care sărbătorim 
intrarea Domnului Iisus Hristos în Ierusalim, 

să vă aducă speranță și pace în sufl et.
Transmitem cele mai frumoase gânduri

 tuturor celor care își sărbătoresc ziua numelui
 în această zi Sfântă. La mulți ani!

Primar, viceprimar, Consiliul Local!

Duminică 5 martie 2017, a avut loc 
spectacolul concurs ,,Floricele din 
Sântana”, ajuns la ediţia a șaisprăze-
cea. Acest concurs are ca scop des-
coperirea și promovarea tinerelor 
talente sântănene. Și în acest an am 
avut concurenţi talentaţi care peste 

ani vor face carieră în muzica po-
pulară și nu numai. La categoria de 
vârstă 7-10 ani concurenţii au fost 
notaţi astfel: menţiune și locul III , 
au primit Paven Amelia și Cozma 
Mihaela, locul II, Geoldes Luana și 
locul I, Mocan Selena. 

Spectacol concurs 
,,Floricele din Sântana”, editia XVI-a

> pag. 4

> pag.8

Proiectele fondurilor europene
dezbătute la Sântana

Luni, 13 martie 2017, la sediul 
primăriei, a avut loc o acțiune de 
animare- prezentare a Strategiei de 
Dezvoltare Locală a micro-regiunii 
pentru PNDR 2014-2020, organi-
zată de Asociația Grup de Acțiune 
Locală „Micro-Regiunea Văilor 
Crișurilor Alb și Negru”.

La această prezentare au participat 
cetățeni de pe raza orașului nostru 
și reprezentanți ai societăților agri-
cole. > pag.4
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In data de 19 Martie 2017 a avut loc la 
Timisoara concursul national de dans 
sportiv Cupa Instinct Dance, unde pe-
rechea Ciupuliga Darian - Târle Karina, 
reprezentând clubul Dum Dance Team 
au avut rezultate deosebite.

De dimineata la categoria dansurilor la-
tino-americane 10-11 ani, perechea ară-
deană s-a clasat pe locul 3 din aproxima-
tiv 19 perechi, un rezultat deosebit având 
in vedere numărul mare de participanți, 
dupa care la categoria dansurilor stan-
dard au urcat pe cea mai înaltă treapta a 
podiumului, direct pe locul 1.

Rezultatele bune ale acestei perechi 
ne-au minunat încă de la început, cand 

la primul lor concurs in 2016 s-au clasat 
direct pe locul 1. Dupa competițiile de 
dimineata, Darian si Karina au dansat 
si la o clasa superioară valoric fata de 
nivelul lor, unde au reusit performanța 
de a dansa in semi� nale, ceea ce ne con-
� rma inca o data calitatea dansului lor 
chiar si la un nivel superior.

Toate aceste rezultate ne fac sa � m 
mândrii de acești copii minunați, care 
muncesc zilnic si merita tot respectul 
nostru, dar tot odată meritele sunt si ale 
antrenorului lor, dl. Dumitrașcu Andrei 
Claudiu, care este în spatele acestei pe-
rechi de succes.

Felicitări tuturor !!!

În data de 28.02. elevii secţiei ger-
mane au sărbătorit mult aștepta-
tul „Fasching”.  Etimologic, cuvântul 
„carnaval“ se trage din dialectul mila-
nez („carne vale“) și înseamnă literal 
„adio carne“. El datează din perioa-
da în care biserica a impus ca aces-

te festivități să aibă loc doar înain-
tea postului de reculegere, rugăciune 
și abstinență, care premerge Paștele. 
Carnavalul are rădăcini în festivalul 
păgân Saturnalia, care, adoptat la ca-
tolicism a devenit un rămas bun de 
la lucrurile lumești, înainte de post.

Fasching reprezintă perioadă care 
precedă postul în unele țări, când au 
loc petreceri populare însoțite de de-
ghizări, care alegorice, focuri de ar-
ti� cii etc.  Copiii costumaţi în diver-
se personaje imaginare și din basme 
au prezentat un program cu cânte-

ce, jocuri muzicale și dansuri, în sala 
festivă a Liceului Tehnologic “Stefan 
Hell”.

Scopul principal al acestei zile a fost 
buna dispoziţie și distracţia.  Ziua s-a 
încheiat cu o tombolă, la care toţi co-
piii au fost câștigători.  

Nici anul acesta nu au lipsit cornu-
rile proaspete și crocante oferite de 
“Cuptorul vrăjit” Sântana.  Cu aceas-
tă ocazie mulţumim părinţilor pentru 
sprijinul lor și colectivului brutăriei. 

Ca în � ecare an, ne-a onorat cu pre-
zenţa domnul primar Daniel Tomu-
ţa, reprezentanţii diferitelor institu-
ţii din oraș și cadrele didactice de la 
școala  noastră.

Învăţătoarele și educatoarele
secţiei germane

FASCHING – CARNAVAL LA GRĂDINIŢA ŞI ŞCOALA GERMANĂ

da în care biserica a impus ca aces- la lucrurile lumești, înainte de post. au prezentat un program cu cânte- secţiei germane

„Ziua porților deschise” la poliția din Sântana

Vizită la sediul Poliției din Sânta-
na ocazionată de Ziua Porților Des-
chise, 22.03.2017. În cadrul acestui 
eveniment și ca o continuare a par-
teneriatului de prevenire a aban-

donului școlar și de prevenție a 
delincvenței juvenile: „Copilul de as-
tăzi, cetățeanul de mâine”, încheiat 
între Liceul Tehnologic „Stefan Hell” 
și Poliția Sântana, elevii școlii noastre 

au avut oportunitatea de a cunoaște 
mai bine modul de lucru al celor care 
ne apără viața cu viața lor. În cadrul 
evenimentului elevilor și cadrelor di-
dactice participante li s-a prezentat 

sediul Politiei, cu spațiile de lucru 
și dotarea aferentă. Punctele culmi-
nante le-au reprezentat însă standul 
polițiștilor S.A.S. (angajaţii Serviciu-
lui pentru Acţiuni Speciale , „Masca-
ţii”, cum îi știe toată lumea) - băieţii 
în calea cărora nu stă nimeni și care 
pun lucrurile la punct, și mașina cu 
dotarea pentru prelevarea ampren-
telor. Cei care au avut curiozități, au 
putut pune întrebări, iar acestea au 
fost cât se poate de pertinente. Astfel 
elevii au putut a� a că utilizarea armei 
este ultima măsură de intervenție 
a polițiștilor. Îmi place să cred că 
polițiștii sunt urmași ai soldaților ro-
mani, și anume cei care instaurează 
ordinea și siguranța cetățenilor, asi-
gurând disciplina într-o societate ci-
vilizată.

Profesor, Melania Raab

Cetăţenii care doresc cazier judici-
ar îl pot obţine de la Politia Orașului 
Santana în baza unei cereri depuse, în 
ziua de marţi între orele 15.00 -17.00 
si ziua de joi între orele 11.00 - 13.00.
Taxa de cazier a fost eliminata.

Pentru PREVENIREA 
FURTURILOR DIN LOCUINŢE, 

Politia Orașului Sântana
 vă recomandă:

• Înainte de plecarea de acasă. în-
chideţi bine ferestrele camerelor și 

băilor și încuiaţi toate ușile exterioa-
re eu cheia.

• Când plecaţi de acasă, rugaţi veci-
nii sau rudele apropiate să vă supra-
vegheze locuinţa, procedaţi Ia fel și 
dvs. când aceștia sunt plecaţi.

• în cazul în care la ușa dvs. se pre-
zintă persoane care vând sau cum-
pără diferite produse, evitaţi-le. în 
niciun caz nu le permiteţi accesul în 
locuinţă sau în curtea casei.

• Nu faceţi publică plecarea dvs. de 
acasă .

Colectivul Politiei Oras Santana va 
urează sărbători pascale fericite !

AnunțValorile sântănene pe podium!
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Construit prin sudoarea și voința sântănenilor, 
născut din ideea de a asigura un viitor mai bun 
generațiilor viitoare, instituțiile de învățământ ale 
orașului sunt instituții de bază, fundamentale care 
asigură nu doar pregătirea tinerilor, dar  se implică 
activ și în viața socială și culturală a orașului. 
Vedem astfel, cu bucuria respectului lucrului bine 
făcut, o preocupare constantă a cadrelor didactice 
a a se implica în organizarea unor evenimente 
deosebite, în a iniția activități extracuriculare, 
activități prin care, împreună cu elevii, dau un su� u 
aparte, dinamic, plin de prospețime sistemului se 
învățământ sântănean.
 Cu privire la rezultatele notabile obținute de 
liceu de alungul anilor, acestea s-au concretizat 
în proiecte educaționale câșigate, în participări 
meritorii la olimpiadele și concursurile școlare. În 

acest număr al ziarului local, avem plăcerea de a 
vă prezenta elevii care anul acesta au reprezentat  
orașul Sântana, la concursurile școlare, faza 
județeană.
Putem doar concluziona, că avem la Sântana o 
viață educativă activă, îndreptată spre formarea 
profesională a tinerilor, punându-se însă și 
un accent deosebit pe formarea caracterelor, 
personalităților elevilor, a liceenilor. Nu putem 
spune decât atât: felicitări!
În acest număr al ziarului vă aducem în prim plan 
elevii participanți la olimpiada de limba germană, 
urmând ca în numărul următor al ziarului să vă 
prezentăm și rezultatele obținute de către elevii 
sântăneni la celelate olimpiade și concursuri 
școlare- faza județeană, unele dintre acestea � ind 
în desfășurare în momentul de față.

Învățământul, 
calea succesului în viață!

Micii artiști, viitori scriitori și jurnaliști
Früh übt sich, wer ein Meister werden will!

(Un proverb german spune, că de timpuriu se „antrenează” marile valori!)
La olimpiada de limbă germană maternă, etapa județeană, desfășurată la 

data de 25.02.2017, la Liceul Teoretic „Adam Müller Guttenbrunn” - Arad, 
elevii participanți de la Liceul Tehnologic „Stefan Hell” au obținut rezulta-
te bune. Elevele din clasa a VIII-a G, îndrumate de prof. Georgiana Goi-
na, s-au clasat pe „podium”, după cum urmează: Bianca Nicola și Yasmin 
Enachi au obținut mențiune, iar Iulia Jurca, premiul al II-lea. Din lotul 
olimpici au mai făcut parte: Sonya Trif (clasa a VIII-a G), Sonya Höniges, 
Szonja Korom, Georgiana Răuț și Paul Jurca (toți din clasa a VI-a G). Pro-
ba a constat „doar” în elaborarea unei compuneri/ a unui eseu pe o temă 
dată. Au fost punctate aspecte de ortogra� e și punctuație, vocabular, gra-
matică, exprimare corectă și adecvată, iar 40 de puncte din cele 100 au re-
venit coerenței, originalității, autenticității și creativității. Îi felicit pe toți 
participanții și le urez multă „ba� ă” în viitor! La faza națională s-au cali-
fcat ocupanții locului I. Pentru a scrie, trebuie să te naști, să � i înzestrat, să 
citești sau să experimentezi, să ai școala vieții, dar mai presus de toate să ai 
curaj! Din prea plinul din mine am tăcut cu pana în mână, scriind!

Melania RAAB

 Dragi santaneni!
Cu ocazia inceperii lucrarilor de re-

novare, schimbare a acoperisului Bi-
sericii Romano-Catolice din Santa-
na, care a avut loc Marti, 14. Martie. 
2017 vrem sa va informam despre si-
tuatia actuala in care ne a� am.  
  La liturghia solemna duminicala 
am facut acelasi lucru cu credincio-
sii nostri in biserica.

 Pe aceasta cale la inceput am vrut 
sa va si multumesc tuturora acelora 
care v-ati implicat intr-un fel sau al-
tul in acest proiect: institutiilor lo-

cale, � rmelor private, credinciosilor 
nostri dar bineinteles si santaneni-
lor din Germania, care tot ai nostri 
sunt, deoarece fara efortul lor nu am 
�  putut realiza ceea ce vrem sa facem 
acum.

 Ca si suma, toata lucrarea se va ri-
dica la aproximativ 120.000 Euro. 
Inca nu avem toata suma de care este 
nevoie, dar sincer sa � u avem deja 
mult mai mult decat ne-am �  astep-
tat, dar pana la suma sus mentionata 
mai este mult.

 Firma cu care lucram este o � rma 
cu care in general colaboreaza si Epi-
scopia Romano-Catolica din Timi-
soara si acest lucru este o garantie si 
pentru noi ca lucrarea care va �  fa-
cuta va �  si o lucrare buna, cu care o 
sa ne mandrim si noi dar si urmasii 
vostri. 

O sa lucreze o echipa de aproxima-
tiv 10 persoane si lucrarea va dura  
3-4 luni. Noi speram ca si in viitorul 

apropiat sa mai reusim sa adunam 
suma de bani de care avem nevoie 
pentru ca la sfarsitul lucrarilor sa pu-
tem sa achitam toata suma datorata 
� rmei care ne executa lucrarile.

  Si bineinteles dupa ce va multu-
mesc tuturora vrem sa multumim cu 
totii Bunului nostru Dumnezeu, fara 
ajutorul caruia si fara binecuvanta-
rea Lui nu am �  putut realiza nimic. 
Oare nu El a fost acela care a deschis 
usile acolo unde trebuiau deschise si 
inimile voastre atunci cand trebuia 
sa va implicati in acest proiect si sa 
aduceti un sacri� ciu pentru acesta. 
Da, sa stiti ca El a fost, doar ca El asa 
lucreaza,  prin noi, prin implicarea 
noastra, prin daruirea noastra, prin 
jertfele noastre, prin iubirea noastra 
fata de semeni nostri si iata, pentru 
biserica noastra.

In continuare va rog ca sa ne rugam 
cu totii la Bunul nostru Dumnezeu 
ca sa ne ajute sa ducem la bun sfar-
sit aceasta lucrare si prin acest gand 
al rugaciunii sa ne unim cu totii de-

oarece stiim ca daca ne rugam Dum-
nezeu ne si ajuta.

 In liturghia duminicala ne-am ru-
gat si va rog sa va rugati si voi si pen-
tru acei oameni care in urmatoare-
le luni vor lucra la aceea inaltime ca 
Bunul nostru Dumnezeu sa aiba gri-
ja de ei, sa-i ocroteasca si sa le bine-
cuvanteze munca depusa.

Va multumim. Dumnezeu sa va aiba 
in paza si sa va binecuvanteze. Rama-
nem uniti cu voi prin rugaciuni.

Parohul vostru din Santana
Parintele Bariak Ladislau

Biserca Catolică, în renovare
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În perioada 20.02-10.03.2017 
un grup de 7 elevi din cadrul 
Liceului Tehnologic “Ștefan 
Hell” Sântana a participat 
la proiectul  „Porţi deschise 
spre viitor prin Erasmus+!”  
(„Gates open to the future by 
Erasmus+!”), proiect desfășu-
rat prin programul Erasmus, 
� nanţat de către Uniunea Eu-
ropeană, organizaţia de primi-
re în acest proiect � ind Escola 
pro� ssional do Montijo-Por-
tugalia.

Elevii noștri și-au desfășurat 
stagiul de pregătire practică-90 
ore- în cadrul magazinelor 
a� ate pe raza orașului Montijo, 
locaţii în care au dobândit cu-
noștinţe, abilităţi și competen-
ţe în domeniul comercial.

Pe lângă programul de prac-

tică prevăzut în proiect, gru-
pul de elevi a vizitat o serie de 
obiective turistice cunoscute 
la nivel internaţional: Cabo da 
Roca, Fatima, mănăstirea iero-
nimilor, Sintra, orașul Lisabo-
na, etc. 

Cu speranţa unei viitoare co-
laborări, mulţumim tuturor 
partenerilor care au facilitat 
desfășurarea în bune condiţii 
a acestui proiect: ANPCDEFP, 
Escola pro� ssional do Montijo-
Portugalia, Liceului Tehnologic 
Chisineu Criș-coordonator de 
proiect la nivel de consorţiu și, 
nu în ultimul rând, Primăriei 
Orașului Sântana.

Prof. Lupu Cornelia 

 La categoria de 
vârstă 11-14 ani concurenţii 
au obţinut următoarele rezul-
tate: Locul III, Mihai Ramona, 
locul II , Pam� loiu Alexandru, 
locul I, Honiges Sonia și trofeul 
l-a obţinut Bonţea Silviu. Toţi 
concurenţii au fost răsplătiţi cu 
diplome și premii. Orchestra 
care a acompaniat concuren-
ţii a fost alcătuită din: Bonţea 

Silviu, Danciu Marian, Roșu 
Răzvan, Burduhos Marius și di-
rijorul Emil Șandru. Până când 
juriul a deliberat, juriu format 
din Rodica Dobra, Radu Vand 
și Amalia Leucuţa, ansamblul 
folcloric Busuiocul a susţinut 
un frumos spectacol artistic , 
îndelung aplaudat de public. 
Au participat juniorii cu două 
dansuri populare, în coregra� a 
instructorului Andrei Șandru, 
tinerele interprete: Sara Dulo-
vecz, Naiana Dărău, Adriana 
Răuţ și Iulia Abrudan. Și seni-
orii ansamblului Busuiocul, au 
prezentat două dansuri alături 
de interpretele: Alexandra Cor-
ban, Florina Dărău, Roberta 
Lup, Mădălina Hoza și Mihaela 
Boda. Am avut invitaţi speciali 
pe interpreţii: Viorica Mănăsti-

re, Radu Vand,  Ionuţ Guver și 
Paula Pașca.

 Primăria Orașului Sântana  și 
Consiliul local, reprezentaţi de 
domnul primar Tomuţa Dani-
lel Sorin, domnul viceprimar 
Gligor Cornel  și domnul con-
silier Geoldes Ioan Veniamin,  
au oferit � ori tuturor femeilor 
din sală alaturi de cele mai cal-
de urări de bine . Vă mulţumim 
tuturor pentru participare.

Inspector superior 
Pașca Rozalia Mariana

Spectacol concurs 
,,Floricele din Sântana”, editia XVI-a

PROIECT 
ERASMUS +

Proiectele fondurilor europene
dezbătute la Sântana

Pentru perioada de programare 2014-
2020, Grupul de acțiune Locală Microregiunea Văilor 
Crișurilor Alb și Negru, pune la dispoziția bene� cia-
rilor, în baza Strategiei de Dezvoltare Locală aprobată 
de Autoritatea de Management, următoarele linii de 
� nanțare, cu alocările aferente:

Masura 1.1 Cooperarea in scopul creării de forme aso-
ciative, rețele si clustere, grupuri operaționale pentru 
diversi� carea activităților rurale (1B)

Masura 1.2 Transfer de cunoștințe, formare si învățare 
continua (1C)

Masura 2.1 Modernizarea exploatațiilor agricole si po-
micole (2A)

Masura 2.2 Ferme mici și mijlocii (2B)
Masura 2.3 Tineri fermieri (2B)
Masura 3/3A Sprijin pentru integrarea si promovarea 

schemelor de calitate p entru produsele locale (3A)
Masura 6.1 In� intarea de activitati neagricole (6A)
Masura 6.2 Investiții în activitati de modernizare a în-

treprinderilor și turism (6A)
Masura 6.3 Dezvoltarea satelor (6B)
Masura 6.4 Investiții în infrastructura socială și de 

educație a grupurilor marginalizate (6B)
Masura 6.5 Acțiuni de integrare a minorităților etnice 

(inclusiv minoritatea romă) (6B)

Apelurile de selecție și informațiile necesare depunerii 
cererilor de � nanțare vor putea �  consultate pe site-ul: 
www.gal-mvc.ro, precum și la sediul asociației în So-
codor, nr. 337.

>>> pag.1

Lunile februarie și mar-
tie au reprezentat pentru 
copiii, profesorii și părinții 
copiilor de la Clubul Co-
piilor Sântana un lung mo-
ment încărcat de bucurii 
și realizări. În această pe-
rioadă s-au desfășurat eta-
pele județene ale unor con-
cursuri la care elevii noștri 
au participat și s-au întors 
cu premii importante, ca 
rezultat al muncii echipei 
elev-profesor-părinte. 

 Iată și rezultatele :
La concursul national de 

creație literară desfășurat 
în Sebeș Alba, au ocupat 
loc II Blîndu Mara, loc III 
Ciorna Ionuț, Trif Paul și 
mențiune Drig Ioana.

 La concursul județean 
Cuvinte jucăușe, organizat 
de Palatul Copiilor Arad, 
secțiunea interpretare mo-

nolog ; premiul II Corban 
Alexandra, premiul I Blîn-
du Mara, Ciorna Ionuț și 
Trif Paul. 

Concusul județean de 
creație literară , organizat 
de Palatul Copiilor Arad, 
secțiunea Rebusache, locul 
I Drig Ioana, loc II Cior-
na Ionuț, Trif Paul, loc III 
Blîndu Mara; secțiunea 
Micul Poet, loc I Aostă-
cioae Denisa, Lup Tudor, 
loc II  Fericean Mădălina.

Pentru perseverență 
și muncă toți acești co-
pii, părinții și nu în ulti-
mul rând profesorii au fost 
răsplătiți cu aceste rezultate 
frumoase care ne motivează 
pe toți să continuăm mun-
ca începută. Elevii au fost 
coordonați de prof. Moț 
Jeanina și Blîndu Diana.

prof Diana Blându

Un început de primăvară bogat 
la  Clubul Copiilor Sântana

>>> pag.1
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Noi trotuare și parcări în amenajare
Primvest Consult SRL, � rmă sub-

ordonată consiliului local, a început 
lucrările de reabilitare a trotuarelor. 
Din lunga listă a cererilor, conduce-
rea primăriei a hotărât să se înceapă 
cu tronsonul de la căminul cultural 
din Comlăuș până la strada I.L. Ca-
ragiale, inclusiv o porțiune în jurul 
bisericii. Sfârșitul acestei luni găsește 
această harnică echipă construind 
trotuarul de la spital și parcarea de 
la biserica din Satul Nou. În bugetul 
de anul acesta, consiliul local a alo-
cat o sumă însemnată pentru reabi-
litarea trotuarelor deteriorate și pen-
tru ridicarea acestora în intersecții la 
nivelul străzilor asfaltate. 

Nu mai aruncați deșeuri la întâmplare! 
Primăria orașului a pro� tat de vre-

mea frumoasă de la începutul lunii 
martie și a început curățenia de pri-
măvară. Prima acțiune s-a desfășurat 
pe marginea drumului Sântana- Ca-
poral Alexa de unde a fost colectată și 
ridicată o cantitate record de deșeuri 
gospodărești:  șase remorci cu gunoi, 
care în mod normal ar �  trebuit arun-
cat în pubelele pe care � ecare gospo-
dărie le are.  A doua zonă în care s-a 
intervenit este situată în partea dreap-
tă a drumului județean 791, de la fos-
ta haltă din Comlăuș pe lângă calea 
ferată.  Deși acțiunea nu este încheia-
tă,  într-o singură zi au fost colectați 
de aici peste 60 de saci cu deșeuri. 
Acțiuni similare s-au desfășurat pe 
tot parcursul lunii martie la groapa 
de moloz și în diverse zone din jurul 
orașului. Elevii școlilor din oraș s-au 

implicat și ei în curățarea pajiștii de pe 
Bornăzăl.

Orașul s-a îmbogățit cu 139 de ar-
bori, de diferite specii, care au fost 
plantați în centru, la școli, pe margi-
nea străzii Unirii din cartierul pentru 
tineri etc. 

Acțiunile vor continua în săptămâni-
le următoare în toate zonele cunoscu-
te cu probleme.  Pentru a �  mai curat,  
orașul are însă nevoie de implicarea și 
de bunul simț al tuturor cetățenilor.

ANUNȚ DE PARTICIPARE
Primăria Orașului Sântana lansează invitaţia de participare la Sesiunea I 

2017- licitaţia publică de proiecte în conformitate cu următoarele prevederi 
legale: Legea nr. 350/2005 privind regimul � nanţărilor nerambursabile din 
fonduri publice alocate pentru activităţi nonpro� t de interes general, O.G. 
nr. 51/1998 actualizată privind îmbunătăţirea sistemului de � nanţare a pro-
gramelor, proiectelor și acţiunilor culturale, Ordinul nr. 130/2006 privind � -
nanţarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cluburilor spor-
tive de drept privat și ale asociaţilor pe ramură de sport judeţene, H.G nr. 
1447/2007 privind aprobarea Normelor � nanciare pentru activitatea sporti-
vă, Legea nr. 350/2006 a tinerilor.

Propunerile de proiecte eligibile se vor înscrie în următoarele arii tema-
tice (direcţii de � nanţare), după cum urmează: Activităţi cultural-artistice 
- fond de � nanţare 30.000 lei; Activităţi sportive Promovarea sportului de 
performanţă - fond de � nanţare 200.000 lei. Pentru � ecare arie tematică (di-
recţie de � nanţare) sunt stabilite criterii de evaluare și condiţiile de acces la 
fondurile publice în vederea atribuirii contractelor de � nanţare nerambur-
sabilă, acestea � ind cuprinse în Documentaţia pentru elaborarea și prezen-
tarea propunerii de proiect,speci� că � ecărei direcţii de � nanţare.

Atribuirea contractelor de � nanţare se va face în ordinea punctajului total 
obţinut de către � ecare solicitant și în limita bugetului alocat  � ecărei direc-
ţii de � nanţare.

Perioada depunerii documentaţiilor: 06.04.2017 – 26.04.2017.
Data limită de depunere a propunerilor de proiect: 26.04.2017 - ora 10.00.
Accelerarea procedurii de selecție se datorează aprobării cu întârziere a bu-

getului local, precum și necesității  de demarare a proiectelor asociațiilor și 
fundațiilor din Orașul Sântana care solicită � nanțare de la bugetul local.

Perioada evaluării propunerilor de proiect: 27.04.2017 – 02.05.2017.
Comunicarea rezultatelor pe site-ul instituţiei: 03.05.2017.
Termen de depunere a contestaţiilor: 04.05.2017.
Soluţionare contestaţii: în maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării 

termenului pentru depunerea contestaţiilor.
Atribuirea contractelor de � nanţare: după soluţionarea contestaţiilor.
Adresa de depunere a documentaţiei: la sediul instituţiei – Primăria 

Orașului Sântana, str. Muncii, nr.120A. 
Documentaţia se va depune în plic închis ce va avea menţionat denumirea 

solicitantului și aria tematică (direcţia de � nanţare). 
În vederea obţinerii Metodologiei pentru atribuirea contractelor de � nan-

ţare nerambursabilă  (Documentaţia pentru elaborarea și prezentarea pro-
punerii de proiect și Formularul de � nanţare) - speci� că pentru � ecare di-
recţie de � nanţare, după caz, precum și pentru alte detalii suplimentare, 
puteţi consulta site-ul: www.primariasantana.ro sau la telefon 0257462082.

PRIMAR                                                                        DIRECTOR EXECUTIV
TOMUȚA DANIEL SORIN                                        RĂUȚ SANDA LUCIA

Primăria OrașuluiSântana
Sântana - Arad, StradaMuncii,  Nr. 120A,

 Cod poștal 317280
Telefon: 0257/462082;  Fax: 0257/462117

www.primariasantana.ro        
contact@primariasantana.ro

“Let’s do it, Romania!”, la Sântana
Pământul este casa mea... Activi-

tatea de ecologizare desfășurată as-
tăzi, 24.03.2017, în cadrul proiectului 
național „Let’s do it, Romania!”, acti-
vitate organizată de Primăria orașului 
Sântana, a avut ca scop implicarea ac-
tivă a cetățenilor în lupta împotriva 
gunoaielor. Elevi și dascăli de la Li-
ceul Tehnologic „Stefan Hell” - Sân-
tana au participat, sub îndrumarea 
domnului inginer de mediu Blidar 
Laurențiu, la colectarea deșeurilor și 
a gunoaielor aduse de vânt sau arun-
cate ilegal pe teritoriul localității Sân-
tana. Micuții de la ciclul primar au 
dat un exemplu pozitiv, salubrizând 
zona „terenului sintetic”, iar clase-
le participante de la ciclul gimnazial 
au organizat un concurs: „Cine adu-
nă, câștigă!”. Echipa care a reușit să 
umple cu gunoaie cei mai mulți saci 
a fost declarată învingătoare, acor-
dându-i-se un premiu surpriză. Ele-

vii clasei a V-a A, îndrumați de diri-
ginta lor, doamna Viorica Roșu, s-au 
clasat pe locul 1. Învingători au fost 
însă toți participanții, în special spi-
ritul altruist și instinctul de volun-
tar! Runda a II-a se va desfășura pe 
31.03.2017, când intră în intervenție 
artileria grea, și anume liceenii. Fe-
licitări le revin tuturor celor care au 
avut curajul de a schimba pentru 
trei ore perspectiva și au pus mâna, 
adunând, ce alții au aruncat. Cu câtă 
ușurință aruncăm lucrurile la tombe-
ron! Când vine mașina salubrității și 
ia gunoiul, ne-am scăpat de el! Cre-
dem. Dar acesta nu dispare pur și 
simplu din lume, ci doar din casele 
noastre! Micii voluntari nu sunt „gu-
noieri”, cum fals sunt percepuți, ci 
„salvatori” ai mediului în care își do-
resc să trăiască.

Profesor, 
Melania Raab

ATENȚIE PĂRINȚI!
Compartimentul Autoritate Tutelară din cadrul Serviciului Public de 

Asistență Socială al Primăriei Sântana solicită părinților să-și supravegheze  
copiii în privința accesului acestora la internet, ne referim în special la o aten-
tă monitorizare a  jocurilor on-line pe care aceștia le practică, deoarece unele 
sunt nocive dezvoltării intelectuale a copiilor și tinerilor.

Primăria Sântana
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CARICATURA LUNII

Căsătoriile lunii februarie 2017
CERONICA CRISTINA ȘI CRISTEA CRINA

CRISTEA DANIEL-PAUL ȘI OLARIU MELANIA
STAN ALIN-DUMITRU ȘI URSOIU GABRIELA
MIHALCA VASILE ȘI POPA FLORINA-MARIA

AVRAMESCU RAUL-MARIAN ȘI APETREI IULIANA
MIȘCOIU GABRIEL ȘI FILIP CRISTINA

ȘILINDIAN EMANUEL-ȘTEFAN ȘI BONDRAS MĂRIUȚA-SABINA
MARTIN IOAN-GHEORGHE ȘI BAICU MĂDĂLINA-MARIA

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

doar de zile fericite, pline de bucurie.
CASĂ DE PIATRĂ!

Primar, Daniel Tomuța

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

nit în ședință ordinară în data de 21.02.2017,  
având pe ordinea de zi următoarele: 

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea  ac-
tualizării indicatorilor tehnico-economici din 
proiectul: « Extindere Școala Gimnazială Sân-
tana cu sala de sport – Strada Tudor Vladimi-
rescu nr. 25, judetul Arad», precum și a altor 
măsuri necesare implementării acestuia;

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea ac-
tualizării co� nanțării obiectivului de investiții 
,,Extindere Școala Gimnazială Sântana cu sala 
de sport – Strada Tudor Vladimirescu nr.25, 
judetul Arad”;

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea actu-
alizării indicatorilor tehnico-economici pen-
tru obiectivul de investiții  « Reabilitare corp  
cu cantina Liceul Tehnologic Sântana, judetul 
Arad» precum și a altor măsuri necesare imple-
mentării acestuia ; 

4.Proiect de hotărâre privind actualizarea 
co� nanțării obiectivului de investiții „Reabili-
tare corp cu cantina Liceul Tehnologic Sântana, 
judetul Arad”;

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea  actu-
alizării  indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiții” Reabilitare și moderni-
zare Școala Generală, str. Ghioceilor nr. 29-31, 
oras Sântana, judetul Arad”

6.Proiect de hotărâre privind actualizarea 
co� nanțării  obiectivului de investiții „Reabili-
tare și modernizare Școala Generala, str. Ghi-
oceilor nr. 29-31, oraș Sântana, judetul Arad”;   

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea actu-
alizării indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiții „Reabilitare și moder-
nizare  Școala Generală, str. Muncii nr.56, oras 
Sântana, judetul Arad”;

8.Proiect de hotărâre privind actualizarea 
co� nanțării obiectivului de investiții „Reabili-
tare și modernizare, Școala Generala, str. Mun-
cii nr.56, oras Sântana, judetul Arad”;

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea pla-
nului de analiză și acoperire a riscurilor al 
localității Sântana și satului aparținător Capo-
ral Alexa pe anul 2017;

10.Proiect de hotărâre privind  aprobarea pro-
iectului  de organizare a rețelei școlare la nivelul 
orașului Sântana și satului aparținător Caporal 
Alexa , pentru  anul școlar 2017 – 2018;

11.Proiect de hotărâre privind  revocarea ho-
tărârii nr. 112/23.06.2011 privind  atribuirea  în 
folosinţă gratuită a unei parcele de 400 mp. că-
tre Gălan Ioan – Pavel   în vederea construirii 
unei locuinţe în condiţiile Legii 15/2003;

12.Proiect de hotărâre privind  revocarea ho-
tărârii nr. 208/20.09.2011 privind  atribuirea  în 
folosinţă gratuită a unei parcele de 400 mp. că-
tre Dumitrean Anamaria  în vederea construi-
rii unei locuinţe în condiţiile Legii 15/2003;

13.Proiect de hotărâre privind  revocarea ho-
tărârii nr. 213/20.09.2011 privind  atribuirea  
în folosinţă gratuită a unei parcele de 400 mp. 
către Romanese Gheorghe Marian  în vederea 
construirii unei locuinţe în condiţiile Legii 
15/2003;

14.Proiect de hotărâre privind  revocarea ho-
tărârii nr. 51/20.03.2012 privind  atribuirea  în 
folosinţă gratuită a unei parcele de 400 mp. că-
tre Borciu Andrei - Marin  în vederea construi-

rii unei locuinţe în condiţiile Legii 15/2003;
15.Proiect de hotărâre privind  revocarea  ho-

tărârii nr. 52/20.03.2012 privind  atribuirea  în 
folosinţă gratuită a unei parcele de 400 mp. către 
Marza Otniel – Marinel   în vederea construirii 
unei locuinţe în condiţiile Legii 15/2003;

16.Proiect de hotărâre privind  revocarea  ho-
tărârii nr. 53/20.03.2012 privind  atribuirea  în 
folosinţă gratuită a unei parcele de 400 mp. că-
tre Todea Bogdan  în vederea construirii unei 
locuinţe în condiţiile Legii 15/2003;

17.Proiect de hotărâre privind  revocarea  ho-
tărârii nr. 84/29.05.2012 privind  atribuirea  în 
folosinţă gratuită a unei parcele de 400 mp. 
către Dokman Denisa - Alexandra   în vede-
rea construirii unei locuinţe în condiţiile Legii 
15/2003;

18.Proiect de hotărâre privind  revocarea  ho-
tărârii nr. 210/20.09.2011 privind  atribuirea  
în folosinţă gratuită a unei parcele de 400 mp. 
către Barbu  Anamaria  în vederea construirii 
unei locuinţe în condiţiile Legii 15/2003;

19.Proiect de hotărâre privind  revocarea   ho-
tărârii nr. 50/20.03.2012 privind  atribuirea  în 
folosinţă gratuită a unei parcele de 400 mp. că-
tre Mocuta Tiberiu - Ioan  în vederea construi-
rii unei locuinţe în condiţiile Legii 15/2003;

20.Proiect de hotarare privind mandatarea 
primarului orasului Sântana , de a realiza și în-
tocmi raportul de evaluare al performanțelor 
profesionale individuale ale secretarului ora-
sului Sântana ,pentru activitatea desfășurată în 
anul 2016;

21.Proiect de hotârâre privind modi� carea 
art. 2 din h.c.l. nr. 206/20.12.2016 a orașului 
Sântana în Sistemul Naţional Electronic De 
Plată Online A Taxelor Și Impozitelor utilizând 
cardul bancar;

22. Proiect de hotârâre privind modi� carea 
termenului de � nalizare pentru obiectivul- 
Construcție prestări servicii pe terenul înscris 
în  C.F. 305066-sântana, nr. Top. 305066, în 
suprafață de 800 mp, prin prelungire termen cu 
3 ani;

 23. Proiect de hotârâre privind aprobare indi-
catorilor tehnico – economici ai obiectivului de 
investitii - Modernizare străzi  în satul Caporal 
Alexa– judetul Arad;

24. Proiect de hotârâre privind co� nanțarea 
proiectului „Modernizare străzi în satul Capo-
ral Alexa- judetul Arad”;

 25. Proiect de hotârâre privind stabilirea do-
meniilor serviciilor publice și locurilor în care 
contravenienții vor presta activitați in folosul 
comunitatii, conform o.g. nr. 55/2002 privind 
regimul juridic al sanctiunii prestării unei 
activități în folosul comunității ;

26. Proiect de hotârâre privind aprobarea Pla-
nului de acțiuni sau de lucrări de interes local 
pentru repartizarea orelor de munca potrivit 
Legii nr. 416/2001 pentru anul 2017;

 27. Proiect de hotârâre privind constituirea 
grupului de lucru pentru elaborarea Regula-
mentului local de publicitate al orașului Sânta-
na;

 28. Proiect de hotârâre privind  convocarea 
adunării proprietarilor de teren de la nivelul 
orașului Sântana și satului Caporal Alexa în ve-
derea reorganizării comisiei de fond funciar.

 Primăria Sântana

În caz de avarie, 
mai jos veţi regăsi o listă 

cu telefoane utile!
Uzina de Apă Sântana - 

și pentru probleme 
legate de canalizare: 

0257 - 462138   
Compania de Apă Arad: 

0372-782686 
Enel Distribuţie Banat, 
-pentru avarii curent 

 0257-929 
   -pentru becuri arse:  

0257- 462082
 E-ON Gaz  

 0800 800 928

IONEL GAFIA
FINKLER CLARA
GAUDI AURORA

STELZNER NICOLAE
CORBEI FLORIN

MOTOARCA ELENA
SCUNDEA ILIE

MORAR FLOARE
ȘTEFEA NICOLAE

ZIMBRAN FLOARE
FERICEAN VIRGINIA-MARIA

NICULA NICOLE

COMEMORĂRI

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

Primar, Daniel Tomuța

Cu ocazia “Zilelor orașului 
Sântana”, primăria orașului 
dorește să facă o surpriză 
frumoasă perechilor soţ-so-
ţie care aniversează în cur-
sul anului 2017, 50 de ani 
de căsătorie. În acest sens, 
rugăm cetăţenii care sunt 
în această situaţie sau care 
cunosc persoane în această 
situaţie ca până în data de 

23 iunie 2017,  să ia legătu-
ra cu consilierii din cadrul 
Compartimentului Cabinet 
Primar (clădirea primări-
ei, etajul 1) sau telefonic, la 
numărul 0257-462082. Ve-
nim cu această rugăminte 
deoarece primăria orașului 
nostru nu deţine informaţii 
complete, inclusiv  despre 
persoanele care s-au căsă-
torit în alte localităţi și care 
acum au domiciliul stabil în 
Sântana.

  Primăria Sântana

Anunț 
important
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Hristos a Înviat!
„Vă fac cunoscut, fraţilor 

Evanghelia, pe care v-am propo-
văduit-o, pe care aţi primit-o, în 
care aţi rămas, şi prin care sun-
teţi mântuiţi, dacă o ţineţi aşa 
după cum v-am propovăduit-o; 
altfel, degeaba aţi crezut.

V-am învăţat înainte de toate, 
aşa cum am primit şi eu: că Hris-
tos a murit pentru păcatele noas-
tre, după Scripturi; că a fost în-
gropat şi a înviat a treia zi, după 
Scripturi;...”

(citat din 1 Corinteni 15:1-4; 
sublinierile îmi aparţin)

Iubiţi creştini!
în fi ecare an sărbătorim, ceea ce 

cu toţii numim, „Pastele”. în 2017 
toţi celebrăm la aceiaşi dată. Dar, 
de fapt, Pastele, în sărbătoarea 
creştină, include moartea şi învie-
rea Domnului.

în aceste câteva cuvinte scrise, 
doresc să subliniez faptul că moar-
tea Domnului şi învierea Sa trebu-
iesc luate împreună. Ambele sunt 
importante. Cele două evenimente 
care s-au petrecut cu Mântuitorul 

nostru Isus Hristos sunt insepara-
bile, aşa cum arcuşul nu poate fi  
separat de vioară. Moartea şi învi-
erea Domnului constitue apogeul 
misiunii lui Mesia. Isus Hristos a 
venit să moară. Dar neapărat tre-
buie spus şi faptul că Isus Hristos 
a înviat din morţi. Vinerea Mare 
este urmată de Duminica învierii. 
împreună formează Evanghelia 
salvării noastre.

Moartea este înlocuitoare, pen-
tru că Isus a fost fără păcat şi nu 
se cuvenea să moară. Eu şi tu, 
cel care citeşti, suntem păcătoşi 
şi „plata păcatului este moartea” 
(Romani 6:23a). Isus Hristos ne-a 
substituit.

învierea lui Isus este triumfătoa-
re şi fără nici o urmă de incertitu-
dine. Prin înviere puterea întune-
ricului şi a morţii au fost biruite, 
iar mântuirea este acum posibilă. 
învierea lui Hristos este cu totul 
diferită de minunea învierii lui La-
zăr. Hristos a înviat în duh şi trup 
glorifi cat, cu care S-a înălţat la 
dreapta lui Dumnezeu. Prin pute-
rea învierii Lui şi eu am fost adus 

la o viaţă nouă prin credinţă. La fel 
este (sau poate fi ) şi cu tine. Căinţa 
şi credinţa este partea noastră.

Faptul că este specifi cat „după 
Scripturi”, în textul citat mai sus, 
înseamnă că tot ce s-a petrecut a 
fost planifi cat de însuşi Dumne-
zeu. Moartea înlocuitoare a lui 
Hristos şi învierea Sa din morţi 
constitue planul de salvare al lui 
Dumnezeu pentru noi oamenii. 
Evenimentul trecut are urmări şi 
astăzi pentru noi cei vii.

Sărbătorim, dar nu oricum, ci cu 
sufl etul deschis spre Hristos, cu 
credinţă şi smerenie, cu mulţumire 
şi recunoştinţă. Este sărbătoarea 
Lui. Noi doar benefi ciem, prin har, 
de tot ceea ce a făcut Domnul Isus 
Hristos, Mântuitorul.

Hristos a înviat! 
 Adevărat a înviat! 

Aceste enunţuri nu rămân 
doar forme de salut, 

ci afi rmaţii de credinţă. 
Fiţi binecuvântaţi!

(păstor Mirăuţe Ioan - Biserica 
Creştină Baptistă Betesda 

din Sântana)

1 6  a p r i l i e ,  M a r e a  S ă r b ă t o a r e  P a s c a l ă -  M e s a j e  d e  P a ș t i !
»A mai rămas o clipă din noaptea-nfricoșată

E ultima rămasă din lunga așteptare,
Cu zorile odată, Cel Preaiubit apare,

Biruitorul morţii, în ÎNVIERE se arată.
Un fulger scânteiază, pe bolta înstelată

 Un glas solemn de tunet, 
spre cer, pământ și mare

Proclamă biruinţa iubirii arzătoare
A Mielului de jertfă, INVIAT și fără pată!«

N.H.

Vă dorim, ca Învierea Domnului Nostru Isus 
Christos, a cărei sărbătoare ne este oferită să o 
trăim în acest An al Domnului 2017,să aducă în 
su� etul Dumneavoastră și tuturor celor dragi și 
apropiaţi aceeași bucurie și lumină, pe care a ra-
diat-o din  mormântul rece și întunecat prin ma-
re-I ÎNVIERE, DRAGOSTE ȘI BUNĂTATE.

Din toată inima, vă salută cu adevărul de cre-
dinţă  CHRISTOS a ÎNVIAT !

EIN GESEGNETES OSTERFEST
Comunitatea Romano-Catolică din Sântana 

Pr. Bariak  Ladislau

COMUNITATEA ROMANO-CATOLICĂ 
SÂNTANA

Vă invită să luaţi parte la 
CELEBRĂRILE   LITURGICE

o� ciate cu ocazia 
SFINTELOR SĂRBĂTORI 

ALE ÎNVIERII DOMNULUI
SÂMBĂTA SFÂNTĂ, 15.04.2017 

LITURGHIILE SOLEMNE 
din NOAPTEA SFÂNTÃ

Comlăuș - Ora: 18.00
Sântana - Ora:  20.00

DUMINICĂ, 16.04.2017 
LITURGHIILE SOLEMNE din ZIUA SFÂNTÃ

Comlăuș - Ora: 09.00
Sântana - Ora: 10.00

Niciun anotimp n-ar �  marcat de-atâta strălucire, dacă 
Dumnezeu, n-ar �  inserat în el, reperul sărbătorilor creș-
tine. Parcă iarna își are originea în Sărbătoarea Întrupării 
Mântuitorului, precum primăvara, în Învierea lui Hristos. 

Peste tot Îl putem vedea pe Hristos în centru. El este uni-
cul punct � x și central din Universul acesta, după cum 
spunea și Copernic. El a stat: în mijlocul învățătorilor la 
vârsta de doar 9 ani, în mijlocul mării ca să o liniștească, 
în mijlocul mulțimilor amărâte ca să le vindece și să le 
mântuiască, pentru că El, a stat în mijlocul crucilor între 
cei doi tâlhari. De-aceea, noi, Biserica Peniel Sântana, do-
rim, ca Cel Viu să rămână și cu ocazia acestui mare Praz-
nic, în mijlocul oricărei familii din Sântana, a oricărei bi-
serici și în mijlocul celor care, pentru o vreme, sunt puși 
în isprăvnicia Orașului Sântana! 

Tuturor va dorim un Praznic luminos! Hristos a Înviat!
Biserica Peniel Sântana

Am lepadat povara postului, dar n-am lepadat rodul lui, 
pe care e vremea sa-l culegem. A trecut oboseala nevoin-
telor, dar sa nu treaca ravna faptelor bune. S-a dus postul, 
dar sa ramana evlavia. Mai bine spus, a trecut postul cel 
trupesc, dar n-a trecut postul cel duhovnicesc. 

Învierea Domnului sa ne aducă în su� et Iubire ,Bucurie 
și sa nu uitam ca destinul Sau a fost „ crucea”, scopul Sau 
a fost „Dragostea” ,motivul venirii lui Iisus am fost noi 
.Hristos a Inviat

Pr. Lucian Ștefănuț
Pr. Vand Ioan

Sărbători Pascale Binecuvântate!
Cele dintâi cuvinte, pacea și bucuria, adresate de Hristos 

S� nților Săi Apostoli și femeilor mironosiţe în ziua Învi-
erii Sale să umple inimile și casele tuturor, ca împreună, 
cu pace și cu bucurie, să preamărim pe Dumnezeu și să 
viețuim întreolaltă. Ne rugăm lui Dumnezeu ca S� ntele 
Sărbători de Paști să vă aducă tuturor ani mulţi cu pace și 
bucurie, sănătate și mântuire, adresându-vă totodată sa-
lutul pascal: Hristos a înviat!

Pr. Nicolae Rădulescu
Parohia ortodoxă română Sântana I

Hristos Domnul, Cel ce a pătimit pentru noi și pentru-a 
noastră mântuire și a înviat din morți, să ne lumineze su� e-
tele, să reverse darurile Sale cerești peste toate bune doriri 
de împlinit pentru toți spre mulțumirea de obște și slava lui 

Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh. Amin.
 Hristos a înviat!

 Pr. Liviu Pam� loiu, Caporal Alexa
Cu ocazia marii Sarbatori a Invierii Domnului Isus 

Christos,Biserica Crestina Penticostala Filadel� a,ureaza tutu-
ror cetatenilor din orasul Santana, pace , fericire,bunastare si 
bucurie.Ne rugam ca aceasta zi sa � e o zi deosebita si frumoa-
sa.Isus sa invieze inimile noastre.Va binecuvantam in Nume-
le Domnului Isus.

Pastor: Aurel Ardeu

Invierea Domnului
Sarbatoarea S� ntelor Pasti sau sarbatoarea Invierii Domnu-

lui si Mantuitorului nostrum Iisus Hristos este inima cultului 
orthodox si temelia vietii crestine. Sarbatoarea S� ntelor Pas-
ti aduna sute de credinciosi in biserici, care dupa ce si-au um-
plut su� etele de lumina prin postire timp de sapte saptamani, 
vin sa isi umple si candelele cu Lumina Sfanta si sa retraiasca 
bucuria Invierii Domnului.

S� ntele Pasti ne indeamna pe � ecare dintre noi sa � m ves-
titori ai iubirii milostive a lui Hristos, ai pacii si bucuriei, intr-
o lume tot mai confuza si trista, confruntata adesea cu dezbi-
narea si violenta, cu saracia si suferinta, cu boala si cu multe 
forme ale mortii � zice si spirituale. Sarbatoarea S� ntelor Pas-
te ne cheama sa aducem prin rugaciune, prin cuvant si fapta 
buna, lumina Invierii lui Hristos in su� etele copiilor orfani, ale 
batranilor singuri, ale bolnavilor neajutorati, ale familiilor in-
doliate si intristate, dar si in su� etele noastre ale tuturor.

Noaptea Invierii sa ne gaseasca pe toti la biserica, luand 
Sfanta Lumina, ducand-o apoi cu noi pentru a ne lumina ca-
sele si familial noastre. Sa � m buni, mai iubitori si sa iertam 
totul pentru Inviere.

   “Hristos a Inviat!”
Preot Ioan Crainic

Diac.  Adrian Crainic
Parohia Ortodoxa Santana II
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Joi, 30 martie 2017, 
cetățenii orașului Sân-
tana au avut deosebita 
plăcere de a participa 
la punerea în scenă a 
piesei de teatru ``Ce-

rere în căsătorie fără 
Cehov``, prezentată 
de Teatrul Artemotion 
din Oradea cu ocazia 
zilei mondiale a tea-
trului. Reprezentația a 
avut loc în sala festivă 
a Liceului Tehnologic 
din Sântana, de la ora 
19.

Ziua Mondială a Tea-
trului a fost creată de 
Institutul Internaţional 
de Teatru, în cadrul 
Congresului Mondial 
din 1961, la Viena și 
a fost sărbătorită pri-

ma oară în 1962, la 27 
martie, ziua în care se 
deschidea stagiunea 
Teatrului Naţiunilor, la 
Paris.

Super comedia “Ce-
rere în căsătorie fără 
Cehov”, de Cornel 
Udrea, ultima premie-
ră a Teatrului Artemo-
tion, a participat până 
acum la câteva Festi-
valuri importante din 
ţară: Sibiu, Satu Mare 
și Reșiţa, de unde s-a 
întors cu “tolba plină 
de aplauze”

Vineri, 10 martie, 
anul curent, în clădi-
rea fostului spital, s-a 
desfășurat un eveni-
ment care dă speranțe 
în dezvoltarea la Sân-
tana a unei policlinici 
orășenești. Doamna 
doctor Alina Isprav-
nic, cea care deține și 
laboratorul de analize 
medicale, a reușit să 
deschidă un cabinet de 

cardiologie, condus de 
dr. Sfordon Andreea și 
un cabinet de gineco-
logie, condus de dr. Fo-
dor Izabella. 

La inaugurarea celor 
două cabinete medicale 
au participat primarul 
orașului, domnul Da-
niel Tomuța, vicepri-
marul Cornel Gligor, 
secretarul orașului, 
doamna Sas Viorica și 

medicii de la cabinete-
le medicale individuale 
de pe raza orașului

Sărbători Pascale Fericite și Binecuvântate!
 ”Învierea Domnului reprezintă, pentru noi toţi, o 

sărbătoare a bucuriei şi a speranţei. Cu acest prilej, vă 
adresez cele mai frumoase gânduri de sănătate, clipe mi-
nunate împreună cu cei dragi, linişte şi pace în sufl et, 

alături de creştineasca urare Hristos a înviat!”
Primar, viceprimar, Consiliul Local!

Altfel de valori
Interviul cu doamna doctor Ispravnic Alina

Cele două doamne doc-
tor care asigură consultațiile sunt ti-
neri medici specialiști care lucrează și 
la spitalele din Arad cum ar �  Spitalul 
Județean sau MedLife Genesys.

- Ați întâmpinat di� cultăți?
- Da. De exemplu, caut de șase luni 

un medic pediatru care să vrea să vină 
în Sântana, și nu găsesc. În primul 
rând e vorba de o problemă națională, 
medicii sunt puțini, iar mai apoi este 
vorba de navetă. Lucrurile au nevoie 
de un pic de timp și sunt convinsă că 
voi reuși.

- Costă mult o asemenea investiție?
- Da, în amenajare și dotare s-au in-

vestit muncă și bani. 
- Aveți planuri de dezvoltare a 

activității medicale?
- Da, am luat deja legătura cu 

Direcția de Sănătate Publică și în ur-
mătorii ani dorim să mărim numărul 
de cabinete medicale. Dintre factorii 
de care depinde acest lucru doi sunt 
mai importanți: dacă primăria ne va 
putea pune la dispoziție niște spații 
suplimentare și dacă adresabilitatea 
pe cele două specialități cerute, pedi-
atrie și obstetrică-ginecologie va �  su-
� cientă, vom cere autorizarea pentru 
deschiderea unui spital de zi pentru 
acestea.        

- Sunteți din Arad. De ce ați în� ințat 
aceste cabinete tocmai la Sântana?

- Am venit aici în urma unui examen. 
În anul 2000 am obținut postul de me-
dic de laborator la spitalul orășenesc. 
În anul 2001 am luat de la primărie 
un spațiu în concesiune și am deschis 
primul laborator de analize din oraș, 
laborator care funcționează și astăzi 
tot în clădirea spitalului.

- Apropo, de activitatea laboratoru-
lui de analize medicale ce ne spuneți?

- Numărul pacienților care s-au 
adresat laboratorului a crescut de la 
an la an. În timp, am crescut și noi 
numărul analizelor ce pot �  realizate 
precum și dotarea laboratorului, care, 
așa cum am mai spus, este de ultimă 
generație. Vreau să menționez că acti-
vitatea mea nu s-ar �  putut desfășura 
atât de bine fără ajutorul colaborato-
rului meu, asistentul Briciu Flavius, 

cu care lucrez de 16 ani, și, mai recent, 
d-na biolog Briciu Octavia.

-Din câte știu, și nu e un secret, ați 
fost o perioadă directorul spitalului 
din Sântana?

- Da, am condus spitalul în perioada 
2004-2005, însă nu doresc să vorbesc 
despre asta pentru că este un subiect 
sensibil din cauza faptului că s-a în-
chis între timp. În același timp sunt 
însă optimistă că împreună cu medi-
cii de familie și cu medicii specialiști, 
care au venit și pe care sper să-i con-
vingem să vină în Sântana, să readu-
cem asistența medicală de specialitate 
înapoi.

Dacă vorbim de fostul spital merită 
să amintesc sprijinul deosebit dat de 
domnul Johann Kerner din Germa-
nia, cel care binemeritat a primit din 
partea primăriei titlul de Cetățean de 
Onoare al orașului Sântana. Dum-
nealui și asociația pe care o conduce 
s-au implicat activ ca fostul spital să 
aibă dotările și condițiile necesare 
desfășurării întregii activități, de la 
spălătorie până în saloane.

- După atâția ani de muncă 
petrecuți aici, ce impresie aveți des-
pre Sântana?

- Având în vedere că sunt de 
șaptesprezece ani aici, mă consider și 
eu puțin sântăneană, m-am atașat de 
acest loc. 

- Un cuvant de încheiere?
- Ca o concluzie, dacă organele cu 

drept de decizie sunt coerente și dacă 
respectă voința oamenilor, cred că se 
pot face lucruri frumoase și și se pot 
realiza obiective în interesul tuturor. 
Sântănenilor le doresc multă sănătate, 
chiar dacă asta înseamnă mai puțini 
pacienți la cabinet.

A consemnat, viceprimar
Cornel Gligor
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Două cabinete medicale 
deschise la Sântana

Ziua internaţională a teatrului, 
sărbătorită la Sântana


