
Investiţia în educaţia copiilor aduce profituri maxime 
pe termen lung, atât pentru părinţi, cât și pentru copii. 
Noua Lege a Educaţiei Naţionale a introdus în învăţă-
mântul primar obligatoriu clasa pregătitoare, cu durata 
de 1 an de zile, pe care orice copil o va parcurge înainte 
de a intra în clasa I.

La Sântana a avut loc, dumi-
nică, 5 octombrie 2014, „Săr-
bătoarea recoltei”, un eveni-
ment la care au luat parte sute 
de locuitori ai orașului dar și 
numeroși oaspeţi. Pe aleea de 

lângă Primărie a avut loc o 
expoziţie cu vânzare de legu-
me, fructe și artizanat, iar în 
imediata apropiere, concursul 
„Cea mai gustoasă mâncare la 
cătlan”.

 “Și nimeni nu-și ia singur 
cinstea aceasta, și dacă este 

chemat de Dumnezeu, după 
cum și Aaron“ ( Evrei 5,4 ).

În � ecare parohie este un om 
care este al tuturora, pentru că 
e părinte su� etesc al tuturor, 
care este chemat ca martor, ca 
sfătuitor ori ca reprezentant în 
toate actele cele mai solemne 
ale vieţii, care ia pe om de la sâ-
nul mamei și nu-l lasă decât în 
mormânt, care binecuvintează 
ori s� nţește leagănul, nunta, 
patul morţii și sicriul, un om pe 
care copilașii se obișnuiesc a-l 
iubi, a-l venera și a se teme � e-
care de el, pe care necunoscuţii 

îl numesc părinte, la care creș-
tinii merg a depune mărturiile 
lor cele mai intime, un om care 
prin starea sa este mângâietorul 
tuturor nenorocirilor su� etu-
lui și al trupului. Acest om este 
preotul  Dobrean I.E� imie. 

Începând de miercuri, 8 octombrie 
a.c., Sântana a devenit centrul de in-
teres al mass-mediei naţionale, � ind 
singura legătură a ţării cu profesorul 

Stefan Hell, laureatul de origine româ-
nă al premiului Nobel pentru Chimie 
din acest an. Ziariști din toate părţile 
au năvălit peste oraș, pentru a � lma și 
lua interviuri de la primărie, școală, 
vecini și foști profesori. 

Bineînţeles că a fost o bună ocazie de 
a te simţi mândru că esti sântănean. 
Evenimentele de acest gen sunt rare 
și tocmai de aceea ele sunt extrem de 
valoroase în plan istoric. Pentru mai 
multă exactitate, trebuie să informăm 
cititorii că din România doar patru 
cercetători au reușit să câștige cel mai 
preţios premiu stiinţi� c din lume, iar 
unul dintre aceștia este sântănean la 
origine.

Stefan Hell s-a născut pe 23 decem-
brie 1962 în Arad. Și-a petrecut copi-
lăria în Sântana, unde a urmat și școa-
la generală, între 1969 și 1977. 
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Apare lunar și se distribuie gratuit în Sântana și Caporal Alexa

Dacă Ștefan Augustin Doinaș prin 
premiile și recunoașterea literară pe 
care le-a primit ne-a făcut de-a lun-
gul timpului să ne simţim mândri 
că suntem sântăneni (cherechenii 
mai mult decît atât ), iată că acum 
domnul Stefan Hell întărește acest 
sentiment câștigând cel mai valoros 
premiu în domeniul știinţei.

Vestea că un german născut în lo-
calitatea noastră a luat Premiul No-
bel ne umple su� etele de bucurie. 
Sântana a ajuns fără doar și poate 
centrul de interes al televiziunilor 
naţionale și un “reper pe harta lu-
mii”. Nu putem să rămânem indife-
renţi în faţa unui eveniment de ase-
menea anvergură.

Meritele domnul Stefan Hell sunt 

de mult timp recunoscute la nivelul 
administraţiei locale, domnia sa � -
ind trecut în galeria de personalităţi 
ale orașului publicată pe site-ul pri-
măriei. Câștigarea premiului Nobel 
pentru chimie ne îndreptăţește să-l 
declarăm  “cetăţean de onoare” al 
orașului. În ultima ședinţă de consi-
liu local am făcut deja o propunere 
în acest sens, care a fost acceptată 
în unanimitate, urmând ca în peri-
oada următoare să începem pro-
cedura pentru decernarea acestei 
înalte distincţii.

Reușita profesorului Hell a fost 
anticipată în anul 2012 de rectorul 
Universităţii de Vest “Vasile Godiș” 
din Arad, domnul Aurel Ardelean, 
acesta acordându-i atunci titlul de 
doctor honoris causa.

De asemenea, profesorii din Sântana 
s-au mândrit mereu cu omul de știin-
ţă, acesta � ind un “elev de nota 10”.

Domnul Stefan Hell își va primi 
premiul în timpul unor ceremonii 
o� ciale organizate la Stockholm și la 
Oslo, pe 10 decembrie, ziua în care 
se comemorează moartea fondato-
rului premiilor, Alfred Nobel, dece-
dat în 1896.

Să ne ajute Dumnezeu să avem par-
te numai de  evenimente fericite!

Primar, Daniel Tomuța

Sântana produce valori!
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Primar 
Daniel Tomuța

Joc și voie bună la prima ediție a 
,,Sărbătorii Recoltei  la Sântana” 2014

Clasa pregătitoare

Altfel de valori
Sântana pe harta mondială a științei

Interviu cu Pr. Dobrean Eftimie

Punte de trecere de la 
grădiniţă la şcoală

O viață în slujba Bisericii!
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Adresa SECȚIEI DE VOTARE Arteră Număr imobil / Alfabetic

SECȚIA DE VOTARE NR:159
Scoala Gimnaziala Sfanta Ana Santana - 

Sectia Germana Str. Muncii,  Nr. 56

Strada Aradului numere impare nr. 1 -67 numere pare nr. 2 -34 BIS
Strada Bistriţei numere impare nr. 1 -49 numere pare nr. 2 -32
Strada Bucegi numere impare nr. 29 -65 numere pare nr. 34 -68
Strada Dunării toate numerele din intervalul nr. 1 -28
Piaţa Mărăşeşti toate numerele din intervalul nr. 1 -53

Strada Mărăşeşti toate numerele din intervalul nr. 1 -87
Strada Mihail Eminescu numere impare nr. 1 -53 numere pare nr. 2 -12

Strada Muncii numere impare nr. 1 -53 numere pare nr. 2 -50
Strada Zărandului numere impare nr. 21 -53 numere pare nr. 28 -66

SECȚIA DE VOTARE NR:160
Liceul Tehnologic Santana 

Str. Ghioceilor, Nr. 6

Strada Bicazului numere impare nr. 1 -23 numere pare nr. 2 -24
Strada Bucegi numere impare nr. 1 -27 numere pare nr. 2 -32

Strada Câmpului toate numerele din intervalul nr. 1 -158
Strada Căprioarei toate numerele din intervalul nr. 1 -166

Strada Crişului toate numerele din intervalul nr. 1 -28
Strada Ghioceilor numere impare nr. 1 -31# numere pare nr. 2 -48
Strada Plopului toate numerele din intervalul nr. 1 -18
Strada Rozelor numere impare nr. 1 -19 BIS numere pare nr. 2 -26

Strada Zărandului numere impare nr. 1 -19 numere pare nr. 2 -26 BIS nr. -nr. 118

SECȚIA DE VOTARE NR:161
Clubul Copiilor si Elevilor

 Str. Ghioceilor, Nr. 31

Strada Aradului numere impare nr. 69 -155 numere pare nr. 36 -78
Strada Bicazului numere impare nr. 25 -99 numere pare nr. 26 -56
Strada Bistriţei numere impare nr. 51 -113 numere pare nr. 34 -412
Strada Cloşca toate numerele din intervalul nr. 2 -32

Strada Ghioceilor numere impare nr. 33 -71 numere pare nr. 50 -88
Strada Mihail Eminescu numere impare nr. 55 -115 numere pare nr. 14 -68

Strada Muncii numere impare nr. 55 -81 numere pare nr. 52 -120
Strada Rozelor numere impare nr. 21 -55 numere pare nr. 28 -64

SECȚIA DE VOTARE NR:162
Scoala Gimnaziala Santana 

Str. 1 Decembrie, Nr. 36

Strada 9 Mai toate numerele din intervalul nr. 1 -2
Strada Aurel Vlaicu toate numerele din intervalul nr. 2 -48

Strada Bobâlna toate numerele din intervalul nr. 1 -8
Strada Constantin Dobrogeanu Gherea numere impare nr. 29 -73 numere pare nr. 38 -370

Strada Ion Luca Caragiale toate numerele din intervalul nr. 1 -1314
Strada Liviu Rebreanu toate numerele din intervalul nr. 1 -35

Strada Micşunelelor toate numerele din intervalul nr. 1 -63
Strada Oituz toate numerele din intervalul nr. 1 -95
Strada Păcii toate numerele din intervalul nr. 1 -125

Strada Poetului numere impare nr. 35 -71 numere pare nr. 44 -72
Strada Vânătorii toate numerele din intervalul nr. 2 -34

SECȚIA DE VOTARE NR:163
Gradinita PP nr. 2 Santana 

Str. 1 Decembrie, Nr. 37

Strada 1 Decembrie numere impare nr. 17 -63 numere pare nr. 18 -56
Strada 1 Mai toate numerele din intervalul nr. 1 -35

Strada Mihai Viteazu toate numerele din intervalul nr. 0 -88
Strada Nicolae Bălcescu toate numerele din intervalul nr. 0 -133

Strada Tranda� rilor numere impare nr. 45 -75 numere pare nr. 20 -88
Strada Tudor Vladimirescu toate numerele din intervalul nr. 1 -83

SECȚIA DE VOTARE NR:164
Gradinita PP nr. 2 Santana 

Str. Muncii, Nr. 178

  nr. 179
Strada 1 Decembrie numere impare nr. 1 -15 numere pare nr. 2 -16

Strada Constantin Dobrogeanu Gherea numere impare nr. 1 -27 numere pare nr. 2 -36
Strada Griviţa Reduta toate numerele din intervalul nr. 1 -67
Strada Lucian Blaga toate numerele din intervalul nr. 1 -19 BIS

Strada Muncii numere impare nr. 115 -213 numere pare nr. 138 -244
Strada Română toate numerele din intervalul nr. 1 -14

Strada Romanţei toate numerele din intervalul nr. 1 -139
Strada Ze� rului toate numerele din intervalul nr. 1 -135

SECȚIA DE VOTARE NR:165
Biblioteca Orasului Santana 

Str. Muncii,  Nr. 117 

Strada 8 Martie toate numerele din intervalul nr. 1 -16
Strada Bujorului toate numerele din intervalul nr. 1 -45
Strada Crinului toate numerele din intervalul nr. 1 -52

Strada George Coşbuc toate numerele din intervalul nr. 2 -14
Strada Mihail Sadoveanu toate numerele din intervalul nr. 1 -34

Strada Muncii numere impare nr. 83 -113 numere pare nr. 122 -136
Strada Poetului numere impare nr. 1 -33 numere pare nr. 2 -42

Strada Tranda� rilor numere impare nr. 1 -43 A numere pare nr. 2 -18
Strada Zorilor toate numerele din intervalul nr. 1 -12

SECȚIA DE VOTARE NR:166
Camin Cultural Satu Nou 

Str. Unirii Nr. 1 BIS

  nr. -  bl. CANTON CFR
Strada Alexandru Ioan Cuza toate numerele din intervalul nr. 1 -11

Strada Ana Ipătescu toate numerele din intervalul nr. 1 -18
Strada Avram Iancu toate numerele din intervalul nr. 1 -23 A

Strada Bradului toate numerele din intervalul nr. 2 -10
Strada Ciocârliei toate numerele din intervalul nr. 2 -20
Strada Crişana toate numerele din intervalul nr. 1 -12 A
Strada Dudului toate numerele din intervalul nr. 1 -34

Strada Gării toate numerele din intervalul nr. 0 -13
Strada Garo� ţei toate numerele din intervalul nr. 1 -48

Strada Horea toate numerele din intervalul nr. 1 -13
Strada Lalelelor toate numerele din intervalul nr. 1 -34

Strada Mureşului toate numerele din intervalul nr. 1 -21
Strada Păltinişului toate numerele din intervalul nr. 1 -6

Strada Rodnei toate numerele din intervalul nr. 1 -87
Strada Someşului toate numerele din intervalul nr. 2 -36

Strada Vasile Alecsandri toate numerele din intervalul nr. 1 -43

SECȚIA DE VOTARE NR:167
Gradinita PP nr. 1 Santana 

Str. Unirii Nr. 1 BIS

Strada Banatului toate numerele din intervalul nr. 1 -44
Strada Făgăraşului toate numerele din intervalul nr. 1 -24

Strada Graului toate numerele din intervalul nr. 2 -12
Strada Ion Creangă toate numerele din intervalul nr. 1 -28

Strada Ion Vidu toate numerele din intervalul nr. 1 -34
Strada Lacul Roşu toate numerele din intervalul nr. 1 -18
Strada Libertăţii toate numerele din intervalul nr. 1 -21
Strada Liliacului toate numerele din intervalul nr. 1 -33
Strada Nucului toate numerele din intervalul nr. 2 -30
Strada Olteniei toate numerele din intervalul nr. 1 -39

Strada Primăverii toate numerele din intervalul nr. 1 -12
Strada Prunului toate numerele din intervalul nr. 1 -43 bis

Strada Slavici Ioan toate numerele din intervalul nr. 1 -18
Strada Teiului toate numerele din intervalul nr. 1 -23
Strada Unirii toate numerele din intervalul nr. 1 -27

Strada Viorelelor toate numerele din intervalul nr. 1 -83
SECȚIA DE VOTARE NR:168

Cămin Cultural Caporal Alexa 
CAPORAL ALEXA Nr. 195

CAPORAL ALEXA  integral

ÎN ATENȚIA CETĂȚENILOR Arondarea la secțiile de votare



“Personal, consider că organizarea clasei pregătitoare în 
cadrul instituţiilor școlare le oferă copiilor un an de trece-
re spre ceea ce înseamnă rigoarea unui program de școală. 
Activităţile desfășurate se  înscriu printre preocupările pre-
ferate copiilor de 6 ani. Din experienţa personală, cred că 
sunt mult mai motivaţi și încântaţi de noul statut de școlar.”

Învăţătoare Primar Muscă Neamţ Liana 

“Munca la clasa pregătitoare este 
grea, dar este și frumoasă. Este mai 
greu pentru că elevii sunt de vârstă 
școlară mică (5 ani, 5 ani și câteva 
luni), până acum am lucrat cu elevi 
de vârstă mai mare (6 ani, 6 ani și 
câteva luni). Avem o program adap-
tată vârstei lor, am urmat un curs 
special de pregătire, iar perioada de 
acomodare a copiilor cu învăţătorul 
este relative scurtă.”

Învăţătoare, Maria Galea

“Mi se pare interesant pentru că le 
oferă copiilor un an de trecere spre 
ceea ce înseamnă rigoarea unui pro-
gram de școală. Sunt mulţumită de 
existenţa clasei pregătitoare la nivelul 
școlii. Sunt folosite jocuri didactice 
speci� ce vârstei, iar copiii se obișnu-
iesc cu disciplina.”

Învăţătoare, Popa Arabela 

“Consider clasa pregătitoare un mic 
antrenament pentru viaţa de școlar. 
Cu ajutorul său copiii vor reuși să se 
obișnuiască cu mediul școlar, inte-
grându-se mai ușor în cadrul colec-
tivului de elevi. În plus, aceștia vor �  
mai receptivi la informaţia primită de 
la profesori, vor deveni mai conștiin-
cioși, reușind astfel să înţeleagă care 
este sensul și însemnătatea școlii pen-
tru propria lor educaţie.

Clasa pregătitoare reușește, după 
părerea mea, să integreze copilul în 
colectivitate, adaptându-l mult mai 
ușor la cerenţele înalte ale școlii. Chiar 

dacă unii dintre părinţi văd în acest 
lucru o îngreunare a sarcinilor de co-
pil, în realitate acestea reprezintă un 

demers educative util, venit în spriji-
nul educaţiei celor mici.”

Învăţătoare, Nicoleta Rotar

“Clasa pregătitoare a fost și va rămâne, an de an, o provo-
care, atât pentru dascăli, cât și pentru părinţi și copii. M-a 
cucerit abordarea integrată a activităţilor, receptivitatea co-
piilor. Ajută mult elevii pentru trecerea în clasa I. “

Învăţătoare, Regine Weisenburger

“ Clasa pregătitoare ajută elevii pen-
tru clasa I, aceștia învaţă literele de 
tipar, să scrie, să citească, să despar-
tă în silabe, sunetele, să alcătuiască 
propoziţii, să numere, să adune și să 
scadă. De asemenea obișnuiește elevii 
cu programul de școală , cu pauzele, 
cu un orar și cu regulile clasei. Elevii 
nu primesc teme, nici cali� cative, dar 
sunt încurajaţi pentru tot ceea ce fac. 
Clasa pregătitoare este o combinaţie 
între activitatea de învăţare și joc.”

Învăţătoare, Delia  Pop

Introducerea clasei pregătitoare își propune 
să asigure trecerea treptată a copiilor de la grădiniţă sau de la viaţa 
exclusiv de familie la viaţa școlară. În această clasă, adesea sub forma 
ludică, copilul este pregătit pentru cerinţele mediului școlar și învaţă 
să � e responsabil.

Clasa pregătitoare are un dublu rol: pe de o parte de consolidare a 
cunoștinţelor deja dobândite și, pe de altă parte, de socializare și adap-
tare la schimbare.

Menirea acestei clase este de a da posibilitatea copiilor să dobân-
dească pregătirea necesară pentru începerea activităţii școlare, iar sub 
aspect formativ, pentru a ajunge la dezvoltarea optimă a proceselor 
psihice de cunoaștere.

Școlarul mic se integrază într-o structură socială nouă, centrată pe 
interese profesionale. Cunoașterea nivelului de dezvoltare � zică, inte-
lectuală și morală a copilului prezintă o mare importanţă. Nivelurile de 
dezvoltare se evaluează nu după volumul de cunoștinţe pe care el le 
deţine, ci după nivelul operaţional al achiziţiilor sale.

Clasei pregătitoare îi revine sarcina de a dezvolta, prin exersare, proce-
sele psihice de cunoaștere ale copiilor, până la nivelul maturităţii școlare.

În scopul adaptării preșcolarului la mediul școlar, al formării și adân-
cirii reprezentărilor cu privire la școală, este necesar să se întreprindă 
acţiuni comune grădiniţă- școală, cum ar � : prezenarea unor casete vi-
deo cu aspecte de la primirea copiilor în prima zi de școală, având ca in-
vitaţi elevii clasei I și învăţătoarea lor; asistenţa la o activitate de citire, 
matematică, scriere; organizarea de activităţi de evaluare- concursuri 
care au loc împreună cu clasa I; plimbări în jurul cartierului; excursii 
în ţară; dramatizări, în care rolul elevului a fost interpretat de copilul 
preșcolar; confecţionarea de felicitări cu ocazia zilei de 8 Martie etc.

Punctele forte ale clasei pregătitoare sunt:
- Temele pentru acasa – nu li se dau teme pentru acasă, tot ce e de 

lucrat se lucreaza în clasă.  
- Cali� cativele – la clasa pregătitoare nu se pun cali� cative. Oarecum 

adevărat, învăţătoarea folosește acele feţișoare zâmbăreţe mai mult ca 
stimulent sau câte un FB și B scris pe caiet pentru a recompensa copilul. 

- Integrarea în colectiv. Le-a dat ocazia să se cunoască și a ajuns la 
un echilibru. 

- Atmosfera generală – e bună, copilul iese ţopăind și fericit de la 
școală, încântat de ce a mai facut și  povestește vesel despre activităţile 
de la școală.

Cabinet Primar

Elevii Clasei Pregătitoare C Caporal Alexa: Albu Clara, Aufmuth 
Paul, Borz Lazar Andrei, Ciontea Sergiu, Ciurdar Marius, Corbei Andre-
ea, Cotu Silviu, Cozonac Larisa, Dragomir Mario, Flueraș Georgiana, 
Grecu Alessia, Ilieș Paul, Kiselstein Caleb, Laza Diana, Moise Maria, 
Moţi Denis, Postolache Raul, Raţiu Andrei, Sirdea Andrei, Stoica Iasmin,  
Santa Madalina, Șeran Sonia.

Elevii Clasei Pregătitoare A - Liceul Tehnologic Sântana : Alexandroaia Iulia, Băcean Andreea, Bîte Robert,Budea Darius, Costea Fabian, Cozma 
Mihaela, Fericean Cosmina, Igreţ Alexia, Isăilă Dominic, Mariș Emanuel, Ninacs Fabio, Paven Amelia, Pop Ariana, Romanesi Alexandru, Rus Ioana, Semi-
drean Roberta, Suiugan Adelin, Varvari Andrei, Vrabie Alex.

Elevii Clasei Pregătitoare A - Școala 
Gimnazială Sântana : Ardelean Denisa, 
Bradu Alin- Daniel, Bătrîn Daria- Elena, Budiu 
Bogdan- Ioan, Bălăceanu Maria, Ciocan Rareș, Chihaia Criprian, Cristea Adelin, Curcă Andrei- Adelin, Dume Anca- Alexandra, Harabulă Alexandru, Iva 
Adelina- Anamaria, Iosif Simina- Corina, Juncan Dacian, Muscă Ana-Maria, Muscă Ioan, Muscă Mihaela, Naghiu Vlad, Nosal Andrei, Pantea Adrian, Piper 
Florin, Rășteiu Denisa, Roșu Rareș, Timiș Marius.

Elevii Clasei Pregătitoare  B - Liceul Tehnologic Sântana : Babolan Marc- Sebastian, Balon Cristian- Patric, Bâte Doriana- Maria, Bercea Ana-
maria, Bobu Andreas- Mihai, Dușec Maximilian, Gencz Oana- Alexandra, Hoza Alexandra- Ioana, Ilisie Răzvan, Ivacson Brian, Mare Ruben, Nadiu Rareș, 
Nicoară Paula- Anamaria, Novac Alin- Claudiu, Pal�  Mihai- Bogdan, Petrișor Miruna, Pleșa Alexandra- Andreea, Pop Jasmina- Guadalupe, Tabără Florin- 
Marian, Tcaci Roberta- Maria, Timiș Mădălina, Trif Alesia, Pop Denisa.

Elevii Clasei Pregătitoare  G - Liceul Tehnologic Sântana : Negrea Iosef, 
Cârlan Samuel, Rădac Alexandru, Mocan Selena, Aron Miruna, Constantin Darius, 
Flueraș Daria, Coroi Sara, Dobrescu Robert, Covaci Filippo, Drăgoi Diana, Ardelean 
Daniel, Leahu Patrick, Radu Nicoleta, Hârșu Lorena, Schotsch Ioana, Hell Anelore

Elevii Clasei Pregătitoare B - Școala Gimnazială Sântana : Badea Gabriel- Mihai, Balreș Cosmin, Balogh Șadia- Daniela, Băieși Elisabeta, Berce 
Ilie, Berlan Felicia- Mărioara, Bistrian Emanuel- Fabian, Briţa Florina, Ciurar Larisa, Colompar Bianca- Adela, Colompar Claudia- Antonela, Colompar 
Dorel- Denis, Doroţ Emanuela- Izabela, Doroţ Florentina- Maria, Doroţ Isac- Șerban, Doroţ Nicoleta- Naomi, Doruţ Debora- Sorina, Gaudi Manuel, Korbei 
Ștefan Esan Darius, Lida Andreea, Novac Claudiu- Florin, Răducanu Beniamin, Novac Denisa- Nicoleta, Stoica Ciprian, Stoica Florin, Vinţeler Cristian
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Casa în care a copi-
lărit cercetătorul se a� ă pe strada Bistri-
ţei, la nr. 46. După revoluţie, casa părin-
tească a fost revendicată și retrocedată 
familiei domnului Hell

În 1977 s-a înscris la Liceul “Nikolaus 
Lenau” din Timișoara, unde a studiat 
doar un an. În aprilie 1978, la vârsta de 
15 ani, a plecat în Ludwigshafen, Ger-
mania, împreună cu părinţii. Între 1981 
și 1987 a urmat cursurile Facultăţii de 
Fizică la Universitatea din Heidelberg, 
unde a obţinut titlul de doctor în � zică 
în 1990, cu cali� cativul maxim - summa 
cum laudae.

Director al Institutului pentru Chimie 
și Bio� zică Max Planck din Göttingen 
și director al Centrului german pentru 
cercetări contra cancerului din Heidel-
berg, Stefan Hell împarte premiul No-
bel 2014 pentru Chimie cu Eric Betzig 
și William E. Moerner. Ei au fost pre-
miaţi pentru „dezvoltarea microscopi-
ei cu � uorescenţă de super-rezoluţie”, 
potrivit comitetului Nobel. Laureaţii 
vor primi câte o medalie din aur și un 
premiu în valoare de 8 milioane de co-
roane suedeze (circa 880.000 de euro), 
care poate �  împărţit între cel mult trei 
câștigători pe � ecare categorie, iar Ste-
fan Hell spune că va folosi banii pentru 
cercetare. 

Membru de onoare al Academiei Ro-
mâne și doctor al Universităţii „Vasile 
Goldiș” din Arad și al Politehnicii din 
București, cercetătorul german a vizitat 
România în mai multe rânduri. Ultima 
dată când a fost în Sântana, în urmă cu 
doi ani, a vizitat casa părintească. „Mă 
simt foarte apropiat, am rădăcini acolo, 
m-am născut în Arad. Acolo m-am în-
dreptat spre cercetările din știinţe.”

Unul din foștii săi profesori, domnul 
Bupte Nicolae are numai cuvinte de la-
udă pentru elevul său de atunci.

Stefan Hell este unul dintre creatorii 
nanoscopiei optice (împreună cu Pohl, 
Wilson și Sheppard). A făcut cercetări 
importante în centre de prestigiu, pre-
cum Institutul Max Planck, ca șef al de-
partamentului de Nano-Bio-Fotonică, 
� ind profesor la Facultatea de Fizică a 

Universităţii din Heidelberg, profesor 
la Universitatea din Turku, Finlanda, și 
profesor onori� c la Facultatea de Fizică 
a Universităţii din Göttingen. Și-a pu-
blicat rezultatele în peste 200 de lucrări 
știinţi� ce în reviste de mare prestigiu, 
iar pentru rezultatele sale a fost distins 
cu numeroase premii. Lucrările sale 
tratează probleme de pionierat în do-
meniul microscopiei optice de supere-
zoluţie, cu largi aplicaţii în nanoștiinţe 
și nanotehnologii.

Microscopul 4Pi reprezintă prima 
mare realizarea a lui Stefan Hell, dat 
� ind că acesta a condus la obţinerea 
unei rezoluţii de ordinul a 100 nm, care 
corespunde unui spot focal sferic de 
câteva ori mai mic decât cel obţinut în 
microscopia confocală. În 1999-2000, a 
urmat o nouă descoperire importantă: 
microscopia cu baleiaj laser bazată pe 
golire prin emisie stimulata (STED- sti-
mulated emmision depletion).

Laureaţii își vor primi premiile Nobel 
în timpul unor ceremonii o� ciale orga-
nizate la Stockholm și la Oslo, pe 10 de-
cembrie, ziua în care se comemorează 
moartea fondatorului premiilor, Alfred 
Nobel, decedat în 1896.

Sântana se poate mândri cu nume re-
cunoscute și apreciate în branșa lor de 
activitate și nu numai, oameni de seamă 
ce au avut și continuă să aibă rezultate 
remarcabile în diverse arii, de la dome-
niul literar la cercetarea știinţi� că de cel 
mai înalt nivel. Sunt oameni care vor 
rămâne fără doar și poate, în amintirea 
noastră.

Cabinet Primar

Clubul Copiilor Sântana așteaptă și în 
acest an elevi dornici de a face altceva în 
timpul liber.

În oferta noastră veţi găsi cursuri de 
judo, dans popular, teatru - creaţie litera-
ră, lb. engleză, dans modern.

Oferta se adresează tuturor copiilor in-
diferent de vârstă.

Membrii trupei ANGELS alături de 
prof. Blîndu Diana, mulţumesc Primăriei 
Orașului Sântana pentru sprijinul acordat 
în achiziţionarea costumelor de dans.

Odată cu lăsarea frigului, Serviciul Vo-
luntar pentru Situatii de Urgenta, nu-
trind o deosebită consideraţie pentru 
securitatea căminului dumneavoastră, 
vă recomandă să veri� caţi, instalaţiile de 
încălzire, să curăţaţi coșurile și burlanele 
de fum, înainte de utilizarea acestora pe 
perioada iernii.                                       
Bineînţeles, mai recomandăm ca aceste 

lucrări să � e facute de persoane � zice sau 
juridice autorizate.

În încheiere dorim să vă reamintim 
faptul că arderea resturilor vegetale pe 
domeniul public reprezintă o faptă con-
travenţională și va �  sancţionată ca atare.

 Vă mulţumim pentru înţelegere,
Șef S.V.S.U.

VUICIU ALEXANDRU-RAOUL

SC DITRE INTERNATIONAL SRL
-producător canapele-

ANGAJEAZĂ :
CONFECTIONERE pentru cusut la mașina 

TAPITERI, TÂMPLARI
OPERATORI CALCULATOR MAȘINA CNC (mașini tăiat pal, 

burete, ţesătura) 
MUNCITORI NECALIFICAŢI

Oferim: salarii atractive, bonuri de masa, transport gratuit, analize 
medicale la angajare gratuite.

Informaţii la sediul � rmei : Arad, Zona Industrială Vest, 
Str. a-lll-a, Nr, 3, Tel : 0257.216.610

- Deși este greu de crezut 
ca cineva din oraș să nu vă cunoască, pentru 
acurateţea interviului vă rugăm să ne spuneţi 
câteva cuvinte despre dumneavoastră?

- Am fost născut în 13 mai 1945 (Duminica Tomii) 
și încă de atunci mama și-a propus să mă facă preot. 
Vremurile erau grele și după terminarea a 7 clase 
elementare am reușit la liceul din Deva. La începutul 
anului școlar am fost trimis acasă, întrucât părinţii 
nu erau înscriși în CAP, cu sarcina de a-i lămuri să in-
tre în rând cu ceilalţi oameni. Nu am reușit și am stat 
un an acasă. În anul următor m-am înscris la Școala 
de Meserii   “ Vasile Roaită “ din Arad, unde timp de 
3 ani am învăţat meseria de „tâmplar mobilă � nă și 
binale”.

- Ce v-a in� uenţat să alegeţi calea preoţiei?
- În toată această perioadă am fost îndrumat de 

credincioasa mea mamă către slujirea lui Dumne-
zeu. Ajuns la vârsta adoleșcenţei, având dragostea 
și suportul părinţilor mi-a fost ușor să aleg drumul 
slujirii lui Dumnezeu. În anul 1964 m-am înscris la 
Seminarul Teologic din Caransebeș pe care l-am ter-
minat în anul 1969 ca șef de promoţie. În luna iulie 
1969 m-am căsătorit cu Voichiţa Micorescu, am sus-
ţinut examenul de capacitate preoţească � ind admis 
pentru primirea Tainei S� ntei Preoţii. Din dorinţa de 
a-mi aprofunda cunoștinţele în domeniul teologic 
am susţinut examenul de admitere la Institutul Teo-
logic de grad Universitar Sibiu, pe care l-am absolvit 
în anul 1973. 

- De câţi ani sunteţi preot, și mai ales de câţi 
ani sunteţi la Sântana?

- Toţi anii studenţiei au fost la fără frecvenţă, pen-
tru că în august 1969 am fost hirotonit preot, pe 
seama parohiei Belotinţ, protopopiatul Lipova. În 
această parohie mică mi-am petrecut anii tinereţii, 
aici Dumnezeu a binecuvântat familia noastră cu 
două fete: Lavinia și Otilia, aici am avut primele bu-
curii duhovnicești, reușind în scurt timp să cumpă-
răm casa parohială, să reparăm ambele biserici, or-
todoxă și greco-catolică și să invităm pe I.P.S. Părinte 
Teoctist , pe atunci Episcopul Aradului, să s� nţească 
și să binecuvinteze lucrările făcute prin jertfa credin-
cioșilor. Timp de 11 ani am slujit în parohia Balotinţ. 
Ne� ind școală în sat, crescând copiii a trebuit să cer 
o altă parohie. M-am oprit la Sântana pentru că aici 
aveam un bun prieten, Preotul Nicolae Porcolean, pe 
care-l cunoșteam din timpul Seminarului. Astfel  că 
pe data de 01 noiembrie 1980, am fost numit de că-
tre I.P.S. Părinte Episcop Visarion Astileanu pe seama 
parohiei Sântana.

- Care sunt marile satisfacţii care v-au punc-

tat activitatea și către care întoarceţi capul cu 
bucurie?

- În parohia Sântana am avut multe satisfacţii. 
În primul rând aici am gasit oameni credincioși cu 
dragoste de Dumnezeu, care au construit o biserică 
nouă numai prin jertfa lor, fără ajutoare din altă 
parte. Era un aluat bun și așteptau modelatorul. Am 
încercat în cei 34 de ani petrecuţi împreună să mă 
fac tuturor toate și am fost răsplătit cu dragostea 
lor. Am reușit să facem o casă parohială modernă, să 
facem o capelă în cimitir, o anexă la biserică, dar cea 
mai mare satisfacţie a fost aceea în care am reușit să 
în� inţăm o nouă parohie pentru credincioșii mei din 
Sântana  veche, care trebuiau să vină la biserică de 
la distanţe mari. Dumnezeu ne-a ajutat să în� inţăm 
parohia Sântana II, care în prezent, prin preotul Ioan 
Crainic construiesc o biserică nouă.

- Cum priviți ieșirea la pensie?
- Acum, la încetare activităţii, după 45 de ani în 

slujba lui Dumnezeu și a oamenilor, pot să rostesc  
cu dreptul  Simeon: „ Acum slobozește pe robul tău 
Stăpâne în pace…” Că văzură ochii mei îndeplinit 
tot ce mi-am dorit în această viaţă. Timpurile vin 
și trec, oamenii se nasc și mor, lucrurile se fac și se 
desfac, toate cele de sub cer se schimbă. Doar Dum-
nezeu care le-a facut pe toate rămâne același azi, 
mâine și în veșnicie. Mulţumirea cea mai mare este 
aceea că îmi urmează la slujire un preot tânar, dornic 
să ducă mai departe lucrul început de mine și să-l 
desăvârșească.

- Care sunt hobby-urile dumneavoastră, în 
ce vă regăsiţi relaxarea?

- Am ca hobby pescuitul și cititul, iar relaxarea 
mi-o regăsesc alături de familia mea.

- Un sfat pentru cei mai puţini credincioși?
- Omul contemporan, omul secularizat, privește 

doar în jurul său. Caută fericirea în dragoste, bogă-
ţie, succes, profesie, arta, creaţie, plăcere, fără să o 
găsească vreodată, mulţumindu-se cu satisfacţii 
trecătoare sau trăind cu nostalgia fericirii, cu golul 
su� etesc pe care nimic nu î-l poate umple pentru că 
nimic nu i se potrivește – locul lui Dumnezeu.  Este 
chipul lui Dumnezeu care aspiră să ajungă la asemă-
narea cu El. Este potenţialul care se cere actualizat, 
chemarea permanentă la împlinire de sine. Fericitul 
Augustin ne arată că, deși oamenii au nevoie de cre-
dinţă, aceasta nu îi poate conduce singuri pe drumul 
cel bun – raţiunea și credinţa trebuie să se împle-
tească armonios în viaţa omului: “ Cred, ca să înţe-
legi; și înţeleg ca să cred mai mult “ spunea acesta.

Constantin Suciu

>>> pag. 1
>>> pag. 1

Altfel de valori
Sântana pe harta mondială a științei

O viață în slujba Bisericii!

În atenția cetățenilor orașului Sântana Clubul copiilor Sântana promovează 
activitățile educative

Interviu cu Pr. Dobrean Eftimie
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Parcarea de pe strada Bradului se 
apropie de forma � nală. Cele 42 de 
locuri de parcare vor sta la dispozi-
ţia angajaţilor EKR în cea mai mare 
măsură, oferind în același timp și 
locuitorilor din zonă un plus de 
confort și de civilizaţie

Programul de reabilitare a trotuare-
lor a fost reluat. S-au refăcut porţiuni 
deteriorate de pe străzile Micșunele-
lor, Prunului, Câmpului, N. Bălcescu 
și Ze� rului. În limita fondurilor se va 
interveni anul acesta și pe alte străzi. 
Suntem conștienţi că trebuie făcute 
reparaţii în multe locuri din oraș. La 
primărie sunt depuse zeci de cereri 
pe care le avem în vedere.

În scurt timp va începe pietruirea 
ultimelor drumuri de pământ din 
oraș. Mulţumim cetăţenilor ce locu-
iesc pe străzile în cauză că au avut 
răbdarea și bunăvoinţa de a înţelege 
că primăria nu dispune de la înce-
putul anului de toţi banii de care 
are nevoie, o parte din sume venind 
spre sfârșitul anului.  

Primăria

În ultimii ani tencuiala exterioară 
a clădirii s-a deteriorat foarte mult. 
La intrarea secundară, de pe strada 
M. Viteazul, exista riscul ca o bucată 
de mortar să cadă și să accidenteze 

pe cineva. Au fost  două motive su-
� cient de solide pentru a proceda la 
renovarea faţadei, lucru ce se desfă-
șoară chiar în aceste zile.  

Primăria

Lucrările de amenajare a primului 
cabinet stomatologic într-o școală 
din oraș sunt � nalizate. Scaunul 
stomatologic și ustensilele medica-
le au fost achiziţionate de către pri-
mărie la licitaţie, iar � rma Primvest 
Consult s-a ocupat de amenajarea 
spaţiului alocat. Este în curs de re-
zolvare contractul cu medicul sto-
matolog și cabinetul stomatologic 
își poate începe activitatea. Să spe-
răm că și elevii vor �  bucuroși, asta 
în măsura în care mersul la dentist 

îţi poate produce acest sentiment. 

Primăria

Aproape de finalizare

Intervenții la drumuri și trotuare

Primăria va arăta mai bine

Cabinetul stomatologic de la Școala 
„Sfânta Ana” este gata de funcționare

Vara capricioasă a adus 
anul acesta câteva furtuni 
pe care cu siguranţă le 
vom ţine minte. Într-una 
dintre acestea au fost rupţi 
zeci de pomi din oraș. Cel 
mai neașteptat lucru s-a 
petrecut însă cu ceasul din 
turnul Bisericii Catolice 
„Sfânta Ana” de pe strada 
Muncii Nr 60. Unul din 
cele patru cadrane ale cea-
sului a fost smuls din pere-
te și aruncat pe șosea. 

Reparaţia a fost efectuată 
de domnii Adrian Reven-
cu și Nicu Florin Ghinga, 

de la � rma SC Apel Indus-
tries SRL  Arad.  Toate lu-
crările efectuate la biserică 
inclusiv cadranul nou de 
la ceas sunt o DONAŢIE 
din partea lor pentru Bise-
rica „Sfânta Ana” .

Doamna Marianne Hell-
stern, cantorul bisericii, 
care s-a ocupat de lucrare, 
ţine să le mulţumească din 
tot su� etul pentru tot ce 
au făcut pentru biserica 
noastră.

Viceprimar,
Cornel Gligor

Duminică, 05.10.2014, s-a inaugurat tere-
nul de fotbal recent renovat din satul Capo-
ral Alexa. Evenimentul a început cu o slujbă 
de s� nţire, ţinută de preotul Ciprian Ilica din 
Sintea Mică, întrucât preotul satului, precu-
cernicul Gabriel Mariș, a ales să slujească în 
parohia din Aradul Nou. Au participat o� ci-
alităţi locale și din lumea fotbalului arădean: 
primarul Daniel Tomuţa și viceprimarul 
Cornel Gligor, președintele Asociaţiei Jude-
ţene de Fotbal Arad Adrian Lucaci și Vasi-
le Rad-secretarul aceleași instituţii, După 
momentul o� cial a urmat partida de fotbal 
dintre Voinţa Caporal Alexa și Speranţa Chi-
er, un meci frumos și aprig disputat, în care 
aspeţii au reșit să egaleze de două ori, Voinţa 
reușind să câștige cu 3-2 printr-un gol mar-
cat în minutul 82. Partida a fost urmărită de 
circa 90 de spectatori. Au marcat de la gazde: 
Marcel Sîrdea, Sebastian Ivan și Ionel Bălă-
ban.  Președintele AS Voinţa Caporal Alexa, 
domnul Ciprian Gurban ne-a declarat că e 
mulţumit de baza sportivă, de rezultatele 
echipei și de revenirea lângă echipă a dom-
nului Adrian Ciontea, lucru pe care îl consi-
deră de asemenea un mare câștig. Ultimele 

rezultate ale echipei sunt: Victoria Seleuș-
Voinţa 1-3, în etapa a VII-a (12 octombrie) 
și CS Beliu-Voinţa 1-3. În  momentul de faţă, 
echipa din Caporal Alexa ocupă locul 2 în 
clasamentul Ligii a VI-a B.

Terenul de fotbal din Caporal Alexa a prins 
contur, în forma actuală, datorită implicării 
executivului Primăriei Sântana, în amena-
jarea acestuia. Dacă în anul 2012  se găseau 
doar două porţi de fotbal pe un câmp, acum 
baza sportivă este dotată cu vestiare moder-
ne pentru jucatori și arbitri, bănci pentru 
rezerve, gard împrejmuitor, spaţiu delimitat 
pentru spectatori .

Toate aceste investiţii s-au făcut cu scopul 
ca și comunitatea din Caporal Alexa să poată 
practica sportul într-un cadru civilizat și să 
își poată încuraja  echipa de fotbal la jocurile 
de pe teren propriu, știut � ind faptul că până 
acum Voinţa Caporal Alexa susţinea aces-
te jocuri la stadionul din Sântana. Dacă pe 
viitor se va amenaja o parcare și o mică tri-
bună, cu siguranţă că iubitorii fotbalului din 
sat vor �  pe deplin mulţumiţi. Până atunci să 
urăm mult succes echipei Voinţa.

Cătălin Puia

Pornind de la obligaţia de a asigura con-
diţii pentru școlarizarea tuturor elevilor de 
vârstă școlară și având în vedere di� cultăţile 
de ordin material cu care se confruntă unele 
familii, Primăria Orașului Sântana împreu-
nă cu Școala Gimnazială Sântana și cu Lice-
ul Tehnologic Sântana organizează campa-
nia de ajutorare “Sprijină un copil să vină la 
școală”, ediţia a III-a.

În cadrul acestei campanii se vor colecta 
următoarele: îmbrăcăminte, încălţăminte, 
rechizite școlare și produse de igienă.  Toate 
produsele colectate vor �  distribuite familii-
lor cu di� cultăţi materiale, în vederea elimi-
nării abandonului școlar.

Vă rugăm ca pe coletul adus să precizaţi 

sexul și grupa de vârstă căreia i se adresează. 
Menţionăm că nu se acceptă materiale mur-
dare.

Coletele vor �  depozitate la Primăria Ora-
șului Sântana în perioada 13 octombrie – 06 
noiembrie 2014. 

Persoane de contact : 
Primărie: Larisa Roman: 

tel: 0257 462 082/ 0733 037 829
Școala Gimnazială Sântana: 

Ioana Bodea; tel: 0257 462 109
Mirco Garjitzky; tel: 0257 377 515

Liceul Tehnologic Sântana: 
Mihaela Tarce; tel: 0257 462 124
Melania Vuin; tel: 0257 462 962

Reparația ceasului din clopotnița 
bisericii catolice

Terenul de fotbal din satul Caporal 
Alexa are o nouă înfățișare

“Sprijină un copil să vină la școală!”
Ediția a III-a



Awana a fost fondată în 1950 în Statele 
Unite ale Americii și are cluburi în peste 
150 de ţări. 

În România este prezentă de peste 20 ani 
și în peste 30 de orașe, printre care și ora-
șul Sântana. 

Awana este o oportunitate extraordinară 
pentru copii și tineri, pentru a se dezvolta 
din punct de vedere � zic, emoţional și re-
laţional prin întâlnirile săptămânale. 

Întâlnirile clubului de copii Awana sunt 
entuziaste și pozitive încurajând altruis-
mul. 

Prin Clubul Awana, copiii pot să își 
dezvolte: 

• aptitudinile fi zice prin competiţii spor-
tive 

• stimularea creativităţii 
• abilităţile sociale cum ar fi  dăruirea, 

ascultarea 
• capacitatea de comunicare și relaţiona-

rea cu ceilalţi copii 

• dezvoltarea unei atitudini pozitive 
• asumarea responsabilităţii. 
Prin sistemul special de recompense, co-

piii vor dobândi un sentiment de realizare 
și împlinire personală care îi va ajută să 
aibă succes în diferite domenii din viaţă. 

Awana promovează valori moral-creș-
tine și principii corecte, bazate pe Sfânta 
Scriptură. Ajutăm copiii să se dezvolte, 
să � e mai competitivi, să înveţe să câștige 
corect, să aibă o mai bună comunicare cu 
părinţii și o bună interactionare cu me-
diul înconjurător. 

Programul Awana : Sâmbătă ora 10.00-
12.00 la Sala de sport , copii între 6-15 ani 
( clasele I-VIII ) 

Date de contact: 0746 021 486 
Director Awana Santana : Sidonia Gag

Căsătoriile lunii septembrie 2014
Zegrean Valeriu- Cătălin și Istvan Andrea- Oana

Buruzs Csaba și Bolojan Cristina- Florica
Varga Alex și Szabo Maria

Gheți Emanuel și Gaudi Rahela- Claudia
Jurjuț Marius- Dorin și Balea Adriana
Roșu Cosmin și David Codruța- Diana
Balog Ioan și Mișcoiu Ioana- Andreea

Pîrva Reinhardt- Aleodor și Zaremba Elena
Igna Constantin- Petru și Drida Adriana- Delia
Țoțiu Bogdan- Milorad și Iva Monica- Andreia

Bălaj Ionuț și Ardelean Alina- Andreea

Sper  ca acest pas al întemeierii familiei, să le  aducă 
numai bucurii și împliniri pe toate planurile. Le doresc 
tuturor să aibă parte de o viață fericită împreună, pre-
sărată doar cu momente frumoase și bineînțeles, plină 
de sănătate. CASĂ DE PIATRĂ!

Primar, Daniel Tomuța

Anunţ
Serviciul Public Comunitar Local de 

Evidenţă a Persoanelor Sântana face 
apel către toţi cetăţenii pentru a veri-
� ca termenul de valabilitate al actului 
de identitate, astfel încât să nu devină 

cotravenienţi ai legii.
Titularii actelor de identitate a căror 

valabilitate expiră au obligaţia de a so-
licita eliberarea unui nou document, 
înainte cu maxim 180 zile și minim 15 
zile înainte de expirarea acestuia.

Acum 140 ani, la 15 octombrie 1874, 
o mână de oameni inimoși au în� inţat 
corpul pompierilor voluntari rurali din 
localitatea Sântana.

De-a lungul anilor anilor pompierii și-
au dat toată silinţa pentru apărarea vieţii 
și a bunurilor cetăţenilor din localitate și 
din zona de intervenţie (Olari, Șimand, 
Zimand, etc).

Formaţia de pompieri a obţinut nenu-
mărate premii la concursuri și alte dife-
rite activităţi din care amintim: locul V 

(1964) și locul II (1983) la nivel naţional. 
În anul 2003, la concursul internaţional 

din Csorvas- Ungaria a ocupat Locul III 
din 18 echipaje participante din Unga-
ria, Germania, Austria și Italia.

Urăm cu această ocazie multă sănătate 
pompierilor și familiilor lor și mult suc-
ces în activitatea pe care o desfășoară în 
interesul comunităţii.

Pompier veteran,
Alexandru Pal� 

Legea 286/ 2009 privind Codul Penal
- art. 386 Coruperea alegătorilor- Ofe-

rirea sau darea de bani, de bunuri ori de 
alte foloase în scopul determinării ale-
gătorului să voteze sau să nu voteze o 
anumită listă  de candidaţi ori candidat;

- art. 387 Frauda la vot- Fapta persoa-
nei care votează:

a) fără a avea acest drept;

b) de două sau mai multe ori;
c) prin introducerea în urnă a mai 

multor buletine de vot decât are dreptul 
un alegător;

d) utilizarea unei cărţi de alegător sau 
a unui act de identitate nul ori fals sau a 
unui buletin de vot fals.

Ambele articole din prezenta lege se 
pedepsesc cu închisoarea de la 6 luni 
la 3 ani și interzicerea exercitării unor 
drepturi.

Primăria Sântana în parteneriat cu Fun-
daţia Dezvoltarea Popoarelor va imple-
menta un proiect european, � nanţat din 
Programul Operaţional Sectorial Dezvol-
tarea Resurselor Umane 2007-2013 DMI 
6.1.

Proiectul are titlul : “SuccES Intreprin-
deri sustenabile pentru incluziune”  si va 
consta în crearea unei Structuri a Econo-

miei Sociale, structura menită să creeze 
noi oportunităţi de angajare în special 
pentru persoanele vulnerabile din Sânta-
na și Caporal Alexa.

În viitoarele numere ale ziarului vom 
reveni cu detalii asupra  acestui proiect, 
a� at în prezent în faza semnării docu-
mentelor de contractare.

Primăria

Așteaptă tineri talentaţi 
care doresc să înveţe să joace 
dansuri populare românești 
și nu numai, să partici pe la 
cursurile și repetiţiile care au 
loc la Căminul cultural din 
Satu Nou, în zilele de joi și 
vineri a săptămânii.Orele de 
repetiţii se vor stabili ulteri-
or, în funcţie de grupele de 
vârstă și numărul de copii. În 
prezent avem trei grupe :în-
cepători, juniorii și avansaţi.

Pe lângă dansuri populare, 
tinerii doritori mai pot par-
ticipa în orchestra de tineret, 
unde pot cânta la instru-
mente populare, și la gru-
pul vocal, care este format 
din  laureate ale concursului 

,,Floricele din Sântana”. Per-
soană de contact, Inspector 
Principal, Pașca Rozalia Ma-
riana.

 De asemenea, Primăria 
Orașului Sântana mai are o 
orchestră de Fanfară, unde 
se pot înscrie copii care în-
drăgesc instrumentele de 
fanfară. Persoană de contact, 
Profesor Dan Miculiţ.

Nu în ultimul rând, Pri-
măria Orașului Sântana mai 
are și o formaţie de majore-
te, unde se pot înscrie tinere 
doritoare cu vârsta cuprinsă 
între 3-14 ani. Persoană de 
contact, Cristina Neag.

Număr de contact: 
0257.462.082

  SÂNTĂNEANUL
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La ceas aniversar - Pompierii sântăneni

Poliţia vă informează:

ANUNŢ!

Oraşul Sântana- bene� ciar al unei � nanţări nerambursabile!

CARICATURA LUNII

COMEMORĂRI
Cu  mâhnire în sufl et ne luăm la re-
vedere de la sântănenii care au trecut 
la cele veșnice în luna precedentă. 
Dumnezeu să-i aibă în pază și să le 
odihnească sufl etele.

Primar, Daniel Tomuța

COSTEA FLOARE

VLAD VASILE

TRIF SABINA

BULBOACĂ MOISE

MIU AURELIAN

Primăria Orașului Sântana,
Căminul Cultural și Ansamblul folcloric ,,Busuiocul”

 CE ESTE AWANA ?



Anunţ
Primăria Orașulu Sântana, are un 

punct muzeal în incinta vechii clădi-
rii a Convict-ului. Aici sunt trei în-
căperi și un hol la intrare, unde sunt 
amenajate obiectele primite de la ce-
tăţeni, de diferite etnii, din Sântana.Vă 
rugăm, dacă acasă mai aveţi obiecte 
vechi și nu doriţi să le păstraţi, să le 
donaţi muzeului , unde vor �  expuse 
și unde grupurile de vizitatori vor pu-
tea să vadă o parte din trecutul nos-
tru etnogra� c. Donarea se face în baza 
unui proces verbal de predare-primire 
și obiectele vor �  incluse în inventar. 
Mulţumim tuturor persoanelor care 
până în prezent au donat obiecte la 
muzeu și nu au ales să le arunce sau să 
le dea foc. Clădirea  a fost inclusă într-
un proiect de reabilitare și pe viitor 
vom mări numărul de încăperi pentru 
a  expune obiecte de etnogra� e și fol-
clor și nu numai.

SÂNTĂNEANUL
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1.Acte de identitate pen-
tru toţi membrii familiei:

a)Buletin de 
identitate,carte de identi-
tate sau carte de identitate 
provizorie pentru cei pes-
te 14 ani,

b)Certi� cat de nastere 
pentru minorii sub 14 ani,

c)Certi� cat de căsătorie/
deces (după caz),

d)Sentinţa de divorţ ( în 
copie) ,

e)Permis de ședere tem-
porara, permis de ședere 
pe termen lung, carte de 
rezidenta și carte de rezi-
denţa permanentă, pen-
tru cetăţenii străini sau 
apatrizi.

2.Acte doveditoare de 
venituri (luna anterioară 
depunerii cererii):

a)Adeverinţă salar net 
(orice fel de salar) cu spe-
ci� carea dacă se acordă 
sau nu tichete de masă și 
dacă bene� ciază de ajutor 
pentru încălzirea locuin-
ţei în baza contractelor 
de muncă sau altor regle-
mentări speci� ce,

b)Venituri obţinute din 

străinătate,
c)Cupon de pensie (ori-

ce fel de pensie),
d)Cupon indemnizaţie 

șomaj sau venit lunar de 
complementare,

e)Adeverinţa indemni-
zaţie pentru persoana cu 
handicap,

f)Adeverinţă bursă elevi 
și studenţi (se speci� c fe-
lul bursei și cuantumul),

g)Adeverinţă indemni-
zaţii și stimulente pentru 
creșterea copilului până la 
vârsta de 2 ani sau 3 ani,

h)Talon de plată indem-
nizaţii cu caracter perma-
nent,

i) Cupon alocaţii de stat 
pentru copii, de întreţi-
nere pentru minorii daţi 
în plasament familial sau 
încredinţaţi,

j)Act legal de încredin-
ţare a minorilor ( când 
aceștia nu locuiesc împre-
ună cu părinţii, sau dacă 
părinţii sunt despărţiţi le-
gal sau în fapt,

k)Hotărârea de încre-
dinţare în cazul minori-
lor care sunt în plasament 

familial sau încredinţaţi 
spre adopţie,

l)Indemnizaţia pentru 
creșterea copilului până 
la varsta de 1, 2 sau 3 ani,

m)Stimulentul lunar de 
inserţie,

n)Orice alt document 
care să dovedească veni-
turile lunare menţionate 
în declaraţia de venituri 
cod 01- 83.

3.Acte doveditoare pri-
vind gradul de dizabilita-
te- certi� cate de încadra-
re în grad de handicap 
(în copie)

4.Acte doveditoare pri-
vind locuinţa ( pentru ti-
tularul cererii)

a)contract de vânzare –
cumpărare,

b)contract de închiriere,
c)orice act care să ateste 

dreptul locative sau de fo-
losinţă în condiţiile legii.

5.Acte doveditoare pri-
vind bunurile mobile

a)Adeverinţă Serviciul 
Impozite și Taxe (Primă-
rie)

b)Certi� catul de înma-
triculare al autovehiculu-

lui/ vehiculului ( în copie)
6.Adeverinţă de la Com-

partimentul Registru 
Agricol din care să reia-
să suprafeţele de teren 
intravilan și extravilan 
deţinute în proprietate/
folosinţă,

7.Adeverinţă venit -  
ANAF pentru toate per-
soanele peste 16 ani cu 
excepţia elevilor (se va 
solicita de către Compar-
timentul Asistenţă Socia-
lă),

8.Declaraţii din care să 
reiasă că nici un membru 
al familiei nu are depozi-
te bancare de peste 3000 
lei și alte venituri în afa-
ra celor declarate în ce-
rerea pentru acordarea 
ajutorului de încălzire

9.Acte doveditoare pri-
vind sistemul de încălzi-
re:

a)Factura E- ON (în co-
pie)

b)Factura ENEL ( în co-
pie),

c)Contract valabil pen-
tru furnizarea energiei 
electrice și dovada de-

branșării de la furnizarea 
gazelor natural pentru 
solicitanţii de ajutor pen-
tru încălzirea locuinţei cu 
energie electrică (în co-
pie)

Notă : Actele referitoare 
la venit vor �  prezentate 
pentru luna anterioară 
celei  în care se depune 
cererea.

Venitul net maxim pen-
tru care se poate depune 
cererea este de 615 lei, lu-
nar/persoană la încălzirea 
locuinţei cu gaze naturale, 
energie electrică și lemne.

Pentru evitarea  aglo-
meraţiei, cetăţenii sunt 
rugaţi să respecte progra-
mul de lucru cu publicul  
după cum urmează:

MARŢI : 8  - 12
JOI: 8-  12

VINERI:8 – 12
Compartimentul de 

Asistenţă Socială

Primăria Orașului Sântana 
împreuna cu Asociația Română 
pentru Reciclare, „RoRec”, au 
organizat sâmbătă, 11 octom-
brie, a-VI-a campanie de colec-
tare a deșeurilor de echipamente 
electrice și electronice(DEEE). 
Ne mândrim cu faptul că și de 
această dată, cetățenii orașului 
au înțeles importanța acestei 
acțiuni predând astfel peste 4,5 
tone de deșeuri electrice.

Cum ne-am obișnuit de � e-
care dată și în acestă campa-
nie  Asociația RoRec a pus la 
dispoziția deponenților, bonuri 
cadou în valoare de 40 respec-
tiv 20  de lei, pentru combine 
frigori� ce și mașini de spălat. 
Pentru tombola organizată 

luni, 13 octombrie, au fost puse 
la dispoziție  zece premii con-
stând în trei cafetiere, trei � are 
de călcat și patru mixere de bu-
cătărie .

Deponenții a căror bilelete de 
tombola au fost câștigătoare, sunt:

Cafetieră
1. Martin Cristian - Sântana, 

Str. Micșunelelor, nr. 46;
2. Lazăr Floare - Sântana, Str. 

M. Eminescu, nr. 18;
3. Aliman Gheorghiță - Sânta-

na, Str. Ana Ipătescu, nr. 9
Mixer de bucătărie
1. Budiu Elena - Sântana, Str. 

T. Vladimirescu, nr. 2;
2. Gido Alexandru - Sântana, 

Str. Ghioceilor, nr, 22A;
3. Mercea Petru - Sântana, Str. 

Plopului, nr. 6;
4. Kali Csaba-Bela - Sântana, 

Str. M. Eminescu, nr. 10;
Fier de calcat
1. Botiș Marius - Sântana, Str. 

Bistriței, nr. 37;
2. Lazăr Floare - Sântana, Str. 

M. Eminescu, nr. 18
3. Sas Livia - Sântana, Str. Pă-

cii, nr. 46 
Ținem să mulțumim cetă-

țenilor, conducerii Liceului 
Tehnologic  Sântana în speci-
al domnului director Mircea 
Căruntu, doamnei profesor 
Roxana Cristea, respectiv ele-
vilor prezenți pe tot parcursul 
acțiunii de colectare.

Inspector Protecția mediului,
Laurențiu Blidar

ACTE NECESARE LA ACORDAREA AJUTORULUI PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI 2014-2015

Locul deșeurilor nu este în preajma ta!



  SÂNTĂNEANUL
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La acest concurs 
au participat 6 echipe, acestea � ind: aso-
ciaţia Spicul din Caporal Alexa- maestru 
bucătar Petru Trif, asociaţia Agromec 

Comlăuș- maestru bucătar Marius Neag, 
asociaţia Vânătorilor- maestru bucătar 
Mark Chandler, asociaţia Schuetzagra- 
maestru bucătar Ioan Ancheș, asociaţia 

Romgera- maestru bucătar Elena Briţa și  
Primăria Sântana- maestru bucătar Adri-
an Orleţchi. Cei prezenţi au putut gusta 
din delicioasele preparate. Participanţii au 
fost premiaţi și felicitaţi de către primarul 
orașului Sântana, Daniel Tomuţa.

Personalul Primăriei Orașului Sântana a 
ajutat bucătarii la pregătirea mâncării, ei 
putând �  ușor recunoscuţi după șorţurile 
cu inscripţionate cu stema orașului nos-
tru.

La sărbătoare au mai participat prima-
rii unor comune din judeţ, cum ar �  Ioan 
Negrei - Vinga, Dorel Vidran-  Zimandu 
Nou, dar și președintele Consiliului Ju-
deţean Arad,  Nicolae Ioţcu și senatorul 
Constantin Igaș, deputatul  Dorel Căprar 
și consilierul judeţean Florin Tripa.

Programul artistic a fost susţinut în am-
� teatru de către îndrăgiţii interpreţi: Ionuţ 
Langa, Viorel Leric, Cosmin Pașca, Au-
rel Ungur, Paula Pașca, Ștefan Muntenaș, 
Paul și Ilie Pașca și ansamblul Busuiocul, 
care au redat frumuseţea ,,jocului de du-
minică”, de altadata. La ediţiile următoare 
sperăm să ni se alăture și mai mulţi par-
ticipanţi.

Inspector, Rozalia Pașca

Joc și voie bună la prima ediție a ,,Sărbătorii Recoltei  la Sântana” 2014!
>>> pag. 1

Toată lumea cunoaște povestea asfaltă-
rii acestei străzi. În urma licitaţiei strada 
a fost asfaltată de � rma care a oferit cel 
mai mic preţ. Cum se întâmplă de obicei, 
lucrurile ie� ine nu ţin mult, însă nimeni 
nu s-a așteptat ca strada să reziste doar 
câteva luni. Fiind în perioada de garanţie 
constructorul a executat lucrări de repara-
ţii în toamna anului trecut și în primăvara 
acestui an. Cu toate acestea structura ruti-
eră nu rezistat tra� cului greu deteriorân-
du-se în continuare. Depășit de volumul 
lucrărilor, constructorul iniţial a renunţat 
la contract pierzând în acest fel banii care 
au fost reţinuţi pentru garanţie. Lucrări-
le de reparaţii au fost efectuate de către o 
altă � rmă care a refăcut  porţiuni întregi 
din fosta structură rutieră până la 0,5 m 
adâncime. 

Se pare că în această problemă și solul de 
sub strada Cloșca are o parte de vină, în 
timpul excavaţiilor au fost descoperite aici 

pungi de apă atât de consistente, încât ini-
ţial cu toţii am avut impresia că este spartă 
o conductă din reţeaua de alimentare cu 
apă potabilă a orașului.

Primăria

Se spune că un om civilizat este mai pre-
tenţios și mai atent cu mediul din jurul 
său. Așa este și cazul nostru, al locuitori-
lor din Sântana. Dacă până nu demult era 
încetăţenit obiceiul de a arde la stradă sau 
în grădini frunzele și resturile vegetale, în 
ultimii ani nemulţumirea cetăţenilor vi-
zavi de fumul care îneacă orașul a devenit 
tot mai vehementă. La drept vorbind, tre-
buie să recunoaștem că este deranjant să 
circuli pe străzi pline de fum, să nu poţi 
deschide geamul pentru aer curat sau să 
lași hainele la uscat pe sârmă și să le iei cu 
miros de fum.

Prin contractul pe care îl are cu primă-
ria, în � ecare toamnă � rma de salubritate 
trebuie să ridice de două ori și resturile 
vegetale. Pentru ca procesul să � e mai 
e� cient, primăria a intervenit anul trecut 
suplimentar cu tractorul propriu. Anul 
acesta programul de colectare propus 

a fost mai amplu și a cuprins toată luna 
octombrie, lunea în Sântana, marţea în 
Comlăuș și vinerea în Caporal Alexa. 
Răspunsul oamenilor a depășit așteptările 
noastre, astfel că tractorul primăriei nu a 
făcut faţă la cantitatea mare de resturi ve-
getale scoase la stradă. S-a întâmplat ca pe 
unele străzi să se umple remorca tracto-
rului doar de la câteva case. Drept urmare 
pentru a putea acoperi tot orașul, colec-
tarea s-a extins în toate zilele săptămânii. 
Mai mult, s-a solicitat și sprijinul � rmei 
Primvest, care s-a alăturat cu încă un trac-
tor și două remorci. 

Acţiunea de strângere a resturilor vege-
tale va continua toată luna octombrie. În 
caz de nevoie vom interveni și ulterior. 
Mulţumim tuturor celor care ni s-au ală-
turat în efortul de face toamna mai fru-
moasă și mai curată.

Viceprimar, Cornel  Gligor

Instituţia Prefectului- Judeţ Arad, Ser-
viciul Juridic și Contencios administra-
tive, a transmis prin adresa 5780/ 2014  
Sesizarea privind nelegalitatea Hotărârii 
nr. 124/ 19.08.2014  cu precizarea că ho-
tărârea adoptată este nelegală în temeiul 
art. 26, alineat ultim din Legea 112/ 1995, 

având în vedere că:  “Suprafeţele de teren 
preluate de stat sau de alte persoane juri-
dice, a� ate la data de 22 decembrie 1989 
în posesia acestora și care depășesc supra-
faţa aferentă construcţiilor, rămân în pro-
prietatea statului.”

Secretar, Viorica Sas

Primăria orașului Sântana are onoa-
rea de a �  partener al Fundației Cultu-
rale  Secoulul 21  în proiectul “ Punţi 
culturale :  Ștefan Aug. Doinaș și Pe-
tru Cârdu. Pentru crearea unei Ar-
hive naționale și europene”, � nanțat 
de Administrația Fondului Cultural 
Național

Implementarea acestui proiect a în-
ceput în Sântana prin donații impor-
tante de carte din partea Fundației 
Culturale Secolul 21 pentru Biblioteca 
orășenească Sântana în vederea pro-
movării personalității și operei mare-
lui cărturar român originar din satul 
Caporal Alexa. 

Prima întâlnire din cadrul acestui 
proiect a avut loc in 13 iunie, eveni-
ment la care a fost re-evocată perso-
nalitatea poetului Ștefan Aug.Doinaș, 
totodată � ind lansate temele celor 3 
concursuri ce urmează a �   premiate 
marți, 28 octombrie 2014, și anume:

- premiul ”Ștefan Aug.Doinaș” pen-
tru cel mai bun eseu, pornind de la un 
fragment din opera lui  Doinaș;

- premiul ”Ștefan Aug.Doinaș” pen-
tru cel mai interesant document de 
arhivă (scrisă sau orală) cules în zona 
natală a poetului;

 - premiul ”Ștefan Aug.Doinaș” pen-
tru cea mai frumoasă recitare din po-
emele lui Doinaș.

Aceste concursuri au fost lansate 
pentru a stimula interesul pentru cul-
tură în special al elevilor, studenților 
și cadrelor didactice, dar organizatorii 
așteaptă participarea și a cetățenilor 
din Sântana și Caporal Alexa, iubitori 
ai operei lui Ștefan Aug. Doinaș. 

De asemenea, prin acest proiect 
se va � nanța o plăcuță ce va avea 
inscripționată noua denumire a Bibli-
otecii, și anume Biblioteca Ștefan Aug.
Doinaș, această plăcuță va �  amplasa-
tă la sediul Bibliotecii. Evenimentul 
de dezvelire și s� nțire a acestui în-
semn va avea loc marți 28 octombrie 
orele 12,00 la Biblioteca orășenească 
din Sântana, str. Muncii nr 117-119.

Primăria

PRIMĂRIA ORAȘULUI SÂNTANA
ÎN PARTENERIAT CU

FUNDAŢIA CULTURALĂ 
SECOLUL 21

Organizează marți, 28 octom-
brie 2014 orele 12,00, la Biblioteca 
orășenească Ștefan Augustin Doinaș, 
următoarele evenimente în cadrul 
Proiectului:“ Punţi culturale : Ștefan 
Aug.Doinaș și Petru Cârdu. Pentru 
crearea unei Arhive naţionale și euro-
pene”, realizat cu sprijinul � nanciar al 
AFCN:

-Dezvelirea și s� nțirea plăcuței cu 
denumirea BIBLIOTECA ȘTEFAN 
AUG. DOINAȘ;

- premiul ”Ștefan Aug.Doinaș” pen-
tru cea mai frumoasă recitare din po-
emele lui Doinaș.

- premiul ”Ștefan Aug.Doinaș” pen-
tru cel mai bun eseu, pornind de la un 
fragment din opera lui  Doinaș;

 - premiul 
”Ștefan Aug.
Doinaș” pentru 
cel mai intere-
sant document 
de arhivă (scri-
să sau orală) 
cules în zona 
natală a poetu-

lui;
Invităm  elevii, cadrele didactice 

și toți cetățenii interesați de o mai 
bună cunoaștere a personalității 
și operei lui Ștefan Aug. Doinaș la 
această întâlnire de excepție, posibi-
lă datorită � nanțării nerambursabile 
a Administrației Fondului Cultural 
Național.

Primar, Tomuța Daniel Sorin

 S-a refăcut strada Cloșca

Colectarea resturilor vegetale

INFORMARE

PREMIILE ȘTEFAN AUGUSTIN 
DOINAȘ- 28 OCTOMBRIE 2014

și consilierul judeţean Florin Tripa. Inspector, Rozalia Pașca
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