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Apare lunar și se distribuie gratuit în Sântana și Caporal Alexa

La începutul anului 2013, mai precis în peri-
oada 04.03.2013 – 19.04.2013, urmare a re-
petatelor solicitări făcute de către condu-
cerea primăriei, s-a efectuat o misiune de 
audit financiar asupra conturile anuale de 
execuţie bugetară pe anul 2012. 
La finele anului 2012 au rămas taxe şi impo-
zite neîncasate de la persoane fizice şi juri-
dice în valoare de 1.482.230 lei. Pentru îm-
bunătăţirea colectării serviciului de taxe şi 
impozite al Primăriei Sântana a trimis înştiin-
ţări şi somaţii de plată restanţierilor, astfel că 
până la sfârşitul lunii martie 2013, a fost re-
cuperată suma de 204.176 lei. De asemenea, 
pentru un număr de 10 persoane, primăria a 
procedat şi la acţiuni de executare silită con-
form O.G. nr.92/2003 privind Codul de proce-
dură fiscală. Poate că este o măsură aspră,  
însă suntem obligaţi moral faţă de cetăţenii 
care îşi plătesc impozitele şi taxele la timp. Le-
gea e lege, chiar dacă este dură, iar bunătatea 
nu trebuie să fie greşit înţeleasă.
O altă deficienţă semnalată a ţinut de nee-

xercitarea activităţii de audit public intern. 
Ca urmare, la nivelul instituţiei au fost apro-
bate prin organigramă şi statul de funcţii, 
două posturi de auditor public intern cu nor-
mă întreagă. Începând cu luna decembrie 
2012, unul dintre posturi a fost ocupat prin 
transfer de către o persoană cu multă expe-
rienţă în domeniul financiar-contabil din sis-
temul administraţiei publice.
Firma S.C. „ZA.MI & Co Construct Agregate” 
SRL (balastiera de la ieşirea din Sântana că-
tre Zimand), trebuie să plătească taxa pen-
tru autorizaţia de excavaţie, care calculată 
retroactiv se ridică la suma de 151.648 lei. 
S-a constatat de asemenea că nu au fost res-
pectate clauzele contractuale referitoare la 
compensaţia de 1000 metri cubi de material 
(balast), pe care Primăria Sântana trebuia să 
o primească în anii 2011 şi 2012.
S-au verificat lucrările efectuate pe parcur-
sul anului 2012, şi s-a constatat că în unele 
cazuri acestea nu corespundeau devizului, 
prejudiciul recuperându-se chiar în timpul 
efectuării controlului.
O altă observaţie făcută de auditorii curţii de 
conturi a fost în ce priveşte împrumutul de 
3.651.363 lei, utilizat pentru realizarea se-
diului administrativ, constatându-se că su-
prafaţa utilă este supradimensionată în ra-
port cu numărul de angajaţi.  
Pentru toate aceste constatări se va stabili 
un set de măsuri pe care Primăria Oraşului 
Sântana va trebui să le respecte.

Primar,  Daniel Tomuța

Primar
Daniel Tomuța

Despre controlul Curții de Conturi

«Munca înnobilează pe om»
Interviu cu domnul Ioan Ciurar, lăcătuş de 35 ani

Un altfel de valori!

Sărbătoare a Pomului de Mai 2013,
o sărbătoare a primăverii, a păcii şi armoniei

- Spuneţi câteva cuvinte despre dumneavoastră.
- Mă numesc Ioan Ciurar şi sunt căsătorit din 1978. 
Am 4 copii, cel mai mic este născut în 1987, când eu 
aveam 27 de ani. Toţi sunt plecaţi în străinătate, dar 
noroc că am cu mine doi dintre nepoţi.
- Ce meserie aveţi?
- Sunt lăcătuş şi m-am calificat la locul de muncă.
- Cum aţi ajuns la Astra Vagoane?
- M-am angajat la 18 ani în anul 1978, aveam 7 clase 
şi de atunci lucrez tot în acelaşi  loc, de 35 de ani.
- De ce aţi ales tocmai acest loc de muncă?
Pentru că am mai avut colegi acolo şi ştiam că se 
câştigă bine.
- Cum ajungeţi la serviciu?
- Fac naveta cu trenul din anul 1978. Plecarea este 
la ora 5,02 de la „halta” din Comlăuş iar din Arad vin 
înapoi la ora 4,00.
- Mai lucrează cu dumneavoastră şi alți concita-
dini?
- Din Sântana sunt mai mulţi, dar cred că eu sunt cel 
mai vechi.
- Au fost situaţii în care v-a defavorizat faptul că 
aparţineţi etniei rrome?
Nu m-am simţit niciodată defavorizat de faptul că 

aparţin etniei rrome.
- Aţi fost vreodată tentat să emigraţi spre altă 
ţară?
- Am fost în Germania, în concediu, dar nu am vrut 
niciodată să-mi las locul de muncă.
- Care este secretul faptului că ați rezistat atat 
de mult în acelaşi loc de muncă?
- Am fost băiat bun şi m-am ţinut de treabă.
- Dacă nu v-aţi fi angajat la Astra Vagoane, ce 
altă meserie aţi fi ales?
- Aş fi vrut să mă fac preşedinte, da’ n-am putut. 
Glumesc, mie meseria asta mi-a plăcut întotdeauna.
- Aveţi timp liber şi pentru dumneavoastră?
- Timp pentru mine am doar sâmbăta. Atunci apuc să 
fac ceva şi pe acasă.
- Cum vi se pare viaţa?
- E mai rău ca pe timpul lui Ceauşescu. Pe o porţiune 
din strada Nicolae Bălcescu, nu este trotuar. Pe vremea 
lui Ceauşescu a fost binişor. În anii 1984-1985 a fost 
cel mai bine, dar şi acum este bine.
- Ce ar trebui să facă un tânăr pentru a reuşi în 
viața de azi?
- Ar trebui locuri de muncă, altfel tineretul pleacă în 
străinătate.

Prof. Cornel Gligor

Maibaumfest- Sărbătoarea “Pomului de Mai”, tradiție culturală a 
şvabilor din Sântana, prin care se manifestă bucuria sosirii unei noi 
primăveri, a devenit un eveniment intercultural, sărbătorit de intrea-
ga comunitate sântăneană, alături de etnicii germani. Tradiția are o 
vechime de peste 100 de ani, desfăşurându-se anual în  luna mai. La 
Maibaumfest 2013, desfașurată duminică, 19 mai, au participat peste 
100 perechi de dansatori.

Hramul Bisericii Ortodoxe Sântana I a reprezentat o adevărată zi 
de sărbătoare pentru întreaga comunitate sântâneană. Anul acesta, 
sărbătoarea dedicată Hramului Bisericii a început de dimineață, când 
de pe platoul din fața primăriei, îmbrăcați în tradiționalele costume 
populare, membrii formației „Cununița” au plecat în alai spre Satu 
Nou, deschizând astfel evenimentul.

Cu ocazia Zilei Internaţionale a Copilului, Primăria Oraşului Sântana a 
invitat toţi copii la o plimbare gratuită cu trenuleţul turistic de agrement 
prin intermediul unei adrese oficiale trimisă la şcoli. Capacitatea maximă 
a trenuleţului fiind de aproximativ 80 de copii, grupurile care au confir-
mat prezenţa au fost împărţite în mai multe ture.

>>> pag. 4

>>> pag. 5

>>> pag. 8

Maibaumfest

Hramul Bisericii Ortodoxe Sântana I

Ziua Internațională a Copilului

Dacă până acum, în paginile ziarului nostru, aţi 
putut regăsi interviuri cu oameni mai mult sau 
mai puţin cunoscuţi în Sântana, în acest număr 
am decis să vă prezentăm un om simplu şi mod-
est. În demersul nostru a fost nevoie şi de puţină 
muncă de convingere deoarece domnul Ioan Ciurar 
a refuzat iniţial propunerea noastră. Pentru dânsul, 
vechimea de 35 de ani la acelaşi loc de muncă ţine 
doar de faptul că: “Am fost băiat bun şi m-am ţinut 
de treabă.”
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Construcţiile executate fără autorizaţie de construire sau cu nerespecta-
rea prevederilor acesteia, precum şi cele care nu au efectuată recepţia la 
terminarea lucrărilor, potrivit legii, nu se consideră finalizate şi nu pot fi 
intabulate în cartea funciară. În această situaţie se aplică în continuare 
sancţiunile prevăzute de lege. Construcţiile realizate înainte de 1 august 
2001, care este data intrării în vigoare a Legii nr. 453/2001 pentru mo-
dificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării 
lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, se 
intabulează, în lipsa autorizaţiei de construire, în baza certificatului de 
atestare fiscală prin care se atestă achitarea tuturor obligaţiilor fiscale de 
plată datorate autorităţii administraţiei publice locale în a cărei rază se 
află situată construcţia, precum şi a documentaţiei cadastrale. În cazul 
în care construcţiile nu sunt înregistrate la autoritatea administraţiei pu-
blice locale competente, acestea se înregistrează dacă se achită impozi-
tul aferent pe ultimii 5 ani anteriori depunerii declaraţiei fiscale, inclusiv 
pentru anul în curs.”
 Construcţiile realizate înainte de 1 august 2001, care este data intrării în 
vigoare a Legii nr. 453/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele 
măsuri pentru realizarea locuinţelor, se intabulează, în lipsa autorizaţiei 
de construire, în baza certificatului de atestare fiscală prin care se atestă 
achitarea tuturor obligaţiilor fiscale de plată datorate autorităţii admi-
nistraţiei publice locale în a cărei rază se află situată construcţia, precum 
şi a documentaţiei cadastrale.
Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorţ pe cale administrativă este 
în cuantum de 500 lei şi poate fi majorată prin hotărâre a consiliului lo-
cal, fără ca majorarea să poată depăşi 20% din această valoare. Taxa se 
face venit la bugetul local.

Cununia sau Nunta este Taina prin 
care, după făgăduinţa mirelui şi a 
miresei dată în mod liber în faţa pre-
otului, li se împărtăşeşte acestora 
harul dumnezeiesc, care sfinţeşte 
însoţirea lor după fire, prefăcând-o 
într-o desăvârşită şi curată legătură 
duhovnicească, într-o unire pe viaţă.
Căsătoria a fost rânduită de Însuşi 
Dumnezeu încă în Vechiul Testa-
ment. Astfel, în cartea Facerii ni se 
arată că Dumnezeu a aşezat căsă-
toria chiar de la început, prin cuvin-
tele: ,,Nu e bine să fie omul singur; 
să-i facem ajutor potrivit pentru el” 
(Facere II, 18). 
În Noul Testament căsătoria este 
înălţată şi aşezată de Mântuito-
rul Iisus Hristos în rândul Sfintelor 
Taine. El a cinstit-o prin aceea că a 
luat parte la Nunta din Cana Galileii. 
Mântuitorul Iisus Hristos a subliniat 
importanţa ei prin cuvintele: ,,Pen-
tru aceea va lăsa omul pe tatăl său şi 
pe mama sa şi se va lipi de femeia sa 
şi vor fi amândoi un trup, aşa încât 
nu mai sunt doi, ci un trup. Deci ce 
a împreunat Dumnezeu omul să nu 
despartă”.
Asemenea celorlalte Sfinte Taine, şi 
Taina Nunţii se săvârşeşte în bise-
rică, mai potrivit în zi de duminică, 
după Sfânta Liturghie, când obştea 
credincioşilor se află în casa lui Dum-
nezeu. Potrivit poruncii a noua a Bi-
sericii, nu se fac nunţi însă în timpul 
posturilor şi în anumite sărbători ale 
anului. Excepţia de la această regulă 
o poate încuviinţa numai episcopul.
Formula Sfintei Taine a Nunţii este: 
,,Se cunună robul lui Dumnezeu (N) 
cu roaba lui Dumnezeu (N), în nu-
mele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului 
Duh. Amin”. 
Primitorii acestei Sfinte Taine sunt 
credincioşii creştini, bărbaţi şi femei 
care au vârsta arătată în legile ţării, 

sunt liberi să-şi mărturisească do-
rinţa de a întemeia o familie, care nu 
sunt înrudiţi în anumite grade şi au 
încheiat căsătoria civilă.
Acte premergătoare: - prezentarea 
mirilor la preotul paroh; dovada că 
sunt botezați şi ortodocşi (excepții, 
dispense); dovada că sunt la prima 
cununie, a doua, a treia; cercetarea 
în legătură cu eventualele impedi-
mente care sunt: a) impedimente 
absolute: - vârsta (18 şi 16 ani); 
consimțământul liber; hirotonia; 
votul castității; existența căsătoriei a 
treia; deosebirea de religie.
b) impedimente relative: - rude-
nia de sânge; - cuscria; - năşia; - 
adopțiunea (înfierea); - logodna; 
- situația de tutore; - desebirea de 
confesiune. - spovedirea şi cumine-
carea tinerilor înainte de cununie; 
- efectuarea vestirilor înainte de 
cununie (vestirile le face preotul, nu 
familiile mirilor); - căsătoria civilă 
obligatorie înainte de cea religioasă  
(dovada se face prin actul de căsăto-
rie care va fi înregistrat în matricola 
cununaților). 
Biserica respectă toate dispozițiile 
prin care statul reglementează că-
sătoria, nu numai pentru buna co-
laborare între puterea civilă şi cea 
bisericească, ci şi pentru faptul că 
marea majoritate a impedimente-
lor la căsătorie au fost întâi de ordin 
bisericesc şi apoi s-au introdus în 
legislația civilă.
Înainte de începerea slujbei Logod-
nei şi Cununiei (recomandarea să 
se facă împreună pentru faptul că 
şi logodna religioasă devine impe-
diment) preotul, în mod public, cere 
consimțământul mirilor concretizat 
în declarația  făcută de miri că se 
unesc unul cu celălalt de bună voie, 
primeşte inelele pe care le pune pe 
Sfânta Evanghelie, al bărbatului (pe 

care îl va purta femeia şi este gravat 
cu numele lui) în partea dreaptă, al 
femeii (pe care îl va purta bărbatul 
şi pe care este gravat numele ei) în 
partea stângă.
Săvârşitorul tainei este episcopul şi 
preotul, preotul competent prin do-
miciliul mirilor. Vechile Pravile inter-
zic ieromonahilor să oficieze nunta. 
Nici arhiereul nu poate participa la 
dansul ritual. Preotul îşi poate cu-
nuna copiii, dar nu şi boteza, decât 
numai în cazuri cu totul speciale.  
Locul săvârşirii tainei este biserica, 
nicidecum mănăstirea.
Naşii trebuie să fie ortodocşi, să 
fie mai în vârstă decât mirii, să fie 
cununați şi cu viață morală exem-
plară. Naşii pot fi şi rude apropiate: 
frați, surori, cumnați, verişori. 
Nu pot fi naşi: - proprii părinți; - că-
lugării; - eterodocşii; - copiii; - idioții; 
- cei fără reputație bună. 
Căsătoria a doua:
- se face când amândoi mirii au mai 
fost cununați şi sunt divorțați din 
punct de vedere bisericesc; - unii zic 
că şi atunci când numai unul dintre 
miri a mai fost cununat bisericeşte.
Căsătoria a patra este interzisă 
chiar dacă au fost cele trei căsătorii 
săvârşite numai civil (Drept canonic 
ortodox, volumul II, pagina 76).
Este a doua şi a treia cununie taină? 
Părerile sunt împărțite. În situaţia 
în care se ajunge la separarea celor 
doi (soţ şi soţie), adică divorţul, pe 
lângă divorţul civil există şi divorţul 
bisericesc, care se face de către ie-
rarhul locului. Actele premergătoare 
divorţului bisericesc sunt:  - cererea 
solicitantului; - adeverință de cunu-
nie; - proces verbal de încercare a 
împăcării; - sentință de divorț civil 
definitivă.

Pr. Nicolae Rădulescu, 
 Parohia Comlăuş

Primăria oraşului Sântana aduce la cunoştinţa persoanelor care au 
cumpărat imobile în baza Legii nr. l12/1995, că pot depune cereri 
în vederea împroprietăririi cu Ordin de Prefect pentru diferența de 
suprafață rămasă în proprietatea Statului Român, după cumpărarea 
acestor imobile. Informaţii suplimentare la sediul Primăriei oraşului 
Sântana, telefon 0257/462082.
Persoana de contact d-na CILAN MARIANA.

Domnul primar Daniel Tomuţa vă informează că nu a dat acordul 
pentru proiectul de exploatare a gazelor de sişt pe teritoriul oraşu-
lui Sântana şi a satului aparţinător Caporal Alexa. În data de 22 mai 
2013, la sediul primăriei a fost organizată o întâlnire cu proprieta-
rii de teren agricol şi reprezentanţii societăţilor agricole de pe raza 
oraşului Sântana pentru a se discuta această problemă, răspunsul 
acestora fiind de asemenea unul negativ.

Începând cu 1 februarie 2013 datorează 
impozit persoanele fizice care realizează peste 
anumite limite venituri din:
- cultivarea produselor agricole vegetale*,
- exploatarea pepinierelor viticole, pomicole şi 
altele asemenea,
- creşterea şi exploatarea animalelor, inclusiv 
din valorificarea produselor de origine anima-
lă, în stare naturală.
Impozitarea veniturilor se face pe bază de nor-
me de venit:
(Venitul dintr-o activitate agricolă  se stabileş-
te pe bază de norme de venit, calculate pe uni-
tatea de suprafaţă (ha)/cap de animal/familie 
de albine)
OBS. Veniturile din activităţi agricole pentru 
care nu sunt stabilite norme de venit se im-
pozitează în sistem real prin scăderea din ve-
niturile obţinute a cheltuielilor efectuate şi se 
declară în formularul 200 - “Declaraţie privind 
veniturile realizate”.
*Produse agricole vegetale - cereale pentru 
boabe (grâu, secară, orz, ovăz, orez,porumb 
etc.), leguminoase boabe uscate (mazăre boa-
be, năut boabe, fasole boabe etc.), rădăcinoa-
se (cartofi, sfeclă de zahăr, sfeclă furajeră etc.), 

plante oleaginoase (rapiţă, floarea-soarelui, 
soia boabe, in pentru ulei - semine, etc.), furaje 
verzi din teren arabil (porumb verde furajer, 
trifoi, lucernă etc.), legume cultivate în câmp 
(varză, spanac, salată verde, pepeni, vinete, 
castraveţi, ardei, dovlecei, morcovi etc).
Declaraţia 221:
- se completează de către persoana fizică sau 
împuternicitul acesteia, înscriind cu majuscule, 
citeţ şi corect, toate datele din formular, şi se 
depune la  organul fiscal de domiciliu sau prin  
poştă cu confirmare de primire.
- formularul se poate găsi  la Biroul de copiat 
acte de lângă Primăria Sântana, sau poate fi 
descărcat de pe site-ul oficial al Primăriei Ora-
şului Sântana la adresa: www.primariasanta-
na.ro/informatii/stiri-locale/?nID=389 
Mai multe informaţii se pot obţine la:
- Asistenţă Contribuabili din cadrul AFP Mun 
Arad -  tel. 0257/202.797, 0257/202.729, - 
DGFP Arad - 0257/202757;
- organele fiscal teritoriale: Pecica, Nadlac, 
Sebiş, Pâncota, Ineu, Săvârşin, Lipova, Chisineu 
Cris, Curtici ;
- Accesând paginile de web  www.anaf.ro si 
www.finantearad.ro

MODIFICĂRI LEGISLATIVE EFECTUATE 
POTRIVIT LEGII NR. 127/26.04.2013

Spre informare

ANUNȚ AGRICOL

Despre Cununie

 Produse vegetale Suprafaţa destinată producţiei vegetale/cap de 
animal/familie de albine

Norma de venit - lei -

Cereale peste 2 ha 449

Plante oleaginoase peste 2 ha 458

Cartof peste 2 ha 3.488

Sfeclă de zahăr peste 2 ha 697

Tutun peste 1 ha 1.060

Hamei pe rod peste 2 ha 1.483

Legume în câmp peste 0,5 ha 4.001

Legume în spaţii protejate peste 0,2 ha 8.033

Leguminoase pentru boabe peste 1,5 ha 801

Pomi pe rod peste 1,5 ha 4.709

Vie pe rod peste 0,5 ha 1.385

Flori şi plante ornamentale peste 0,3 ha 11.773

Animale

Vaci şi bivoliţe peste 2 capete 453

Ovine şi caprine
10 - 50 de capete 23

peste 50 de capete 65

Porci pentru îngrăşat
6 - 10 capete 56

peste 10 capete 177

Albine
50 - 100 de familii 70

peste 100 de familii 98

Păsări de curte
100 - 500 de capete 3
peste 500 de capete 2
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În anul competiţional 2012-2013, echipa de juniori a C.S. 
UNIREA SÂNTANA, a câştigat campionatul de juniori.
Parcursul echipei în campionat a fost unul interesant, echipa 
având o evoluţie crescătoare de la joc la joc. Cele mai impor-
tante borne ale acestui campionat au fost jocurile cu princi-
palele contracandidate la şefia clasamentului, adică echipe-
le din Curtici, Ineu şi Chişineu-Criş. Dintre acestea, în jocurile 
directe, Sântana a pierdut doar jocul cu Ineu de acasă, în rest 
spulberându-şi adversarele la fiecare joc chiar şi pe Ineu în 
meciul din deplasare, bătându-i la o diferenţă de 5 goluri. 
Echipa a devenit matematic campioană din etapa 29, iar 
după aceea a intervenit o relaxare, rezultatele devenind 
mai puţin satisfăcătoare. Lotul care a câştigat campionatul 
este format din: Kalo, Matiş, Vandor, Pascariu, Blidar, Blagău 
Raul, Blagău Denis, Josan Alin, Josan Mădălin, Laszlo, Cozo-
nac,  Câta,  Ani, Niţoi, Vasi, Curta, Cilan, Stan, Bolba, Martin, 
Calancea, Toader, Poghirc, Bilan, Vârciu, Ţudic, iar antrenorii 

acestei formaţii au fost Cosmin Popa şi Markus Messer.
În cele ce urmează vă prezentăm un scurt interviu cu antre-
norul campioanei ligii a 4-a, Cosmin Popa.
Ce părere aveţi despre desfăşurarea acestui campio-
nat de la început până la sfârşit?
C.P.: Eu cred că am dominat cu autoritate acest campionat din 
toate punctele de vedere, nepunându-se niciodată problema 
câştigătoarei.
Cum a fost evoluţia dumneavoastră ca antrenor fiind 
pus, pentru prima dată, în această postură?
C.P.: Cred că m-am descurcat destul de bine în această pos-
tură, reuşind să-i fac pe jucători să înţeleagă ce vreau de la ei, 
iar aceştia să transpună în teren indicaţiile pe care le-am dat.
Cum vedeţi evoluţia viitoare a echipei?
C.P.: Sper că au conştientizat faptul că vom trece la un alt 
nivel, vom avea jocuri cu adversari mult mai puternici, iar 
evoluţia trebuie să fie una peste nivelul ce l-au arătat în 

campionat.
Ce ne puteţi spune despre implicarea conducerii în 
activitatea juniorilor de la club?
C.P.: Ţinând cont că suntem un club de liga a 4-a, având 3 
grupe de juniori, eu cred că, conducerea pune bază foarte 
mult pe activitatea de copii şi juniori, asigurându-ne condiţii 
foarte bune pentru a ne desfăşura activitatea.
Având în vedere că evoluaţi, atât ca jucător cât şi ca 
antrenor, pe ce vă veţi axa în continuare? 
C.P.: Aştept să se încheie campionatul şi mă voi gândi la vii-
torul meu şi în funcţie de oferta care mi se va face.
Un gând de încheiere pentru cititorii ziarului “Sântăneanul”?
C.P.: Vreau să mulţumesc conducerii, că au avut încredere în 
noi, jucătorilor pentru că m-au ascultat, primăriei pentru că 
a fost aproape de noi şi îi aşteptăm pe toţi sântănenii la sta-
dion să ne susţină la barajul de calificare pentru faza zonală.
Preşedintele C.S. Unirea Sântana,  prof. Cătălin Puia

Competiţia anuală Cupa Oraşului 
Sântana la Judo s-a desfăşurat în 
data de 18 mai 2013 la sala de sport 
a oraşului Sântana.
La această competiţie au participat 
140 de sportivi din 3 judeţe (Arad, 
Oradea, Timişoara) reprezentând 9 
cluburi sportive: CSM Arad, Pecica, 
Victoria Nădlac, Zerind, AS Ghioroc, 
Pro Motrica Timişoara, Gym Oradea, 
Palatul Copiilor Arad, şi Clubul Spor-
tiv Orăşenesc Unirea Sântana.
Rezultatele au fost următoarele: Lo-
cul I pe echipe - Pecica, loc II - Sânta-
na, loc III la egalitate - Zerind şi Pala-
tul Copiilor Arad.
Clubul Sportiv Orăşenesc Unirea 
Sântana a organizat această compe-
tiţie în colaborare cu Primăria Ora-
şului Sântana şi Palatul Copiilor Arad, 
cărora doreşte să le mulţumească 
pentru sprijinul acordat.

prof. Anamaria Budiu

Campionii ligii a IV-a juniori 2012-2013

Cupa Oraşului Sântana la Judo
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Aflată la cea de a 34 ediţie, „CUPA CRISIUS“, desfășurată 
la Chișineu-Criș a reunit echipe din țară (Orșova, Reșița, 
Timișoara, Arad, Șimand) și străinătate, Alibunar – Serbia. 
Orașul nostru a fost reprezentat de clubul sportiv ,,Unirea 
Sântana“ la handbal masculin și feminin. Echipele de juniori 
III, respectiv junioare III ale Clubului Sportiv ,,Unirea Sântana“ 
au ocupat locul al III-lea, jucătorii primind medalii și diplome. 
Echipele de juniori IV și junioare IV, au obținut locul al cincilea 
din șapte echipe participante. 
Iată care au fost loturile rulate în teren:
JUNIOARE III: Daiana Boca, Denisa Coraș,  Mălina Mladin, 
Lorena Mojic, Denisa Roșu, Denisa Toma,  Mălina Morgoși, 
Andreea Draia.
Antrenor: Tiberiu Tănase
JUNIORI III: Lucian Barbu, Bogdan Bălan, Lisias Bodea, 
Emanuel Călin, Claudiu Mojic, Alex Mureșan, Maximilian Re-
inholz, Petrică  Vlașin, Florin Hoza, Robert Wernitzer.
Antrenor: Alin Ginghină
JUNIOARE IV:  Mălina Morgoși, Patricia Tomuța, Iulia Onețiu, 
Andreea Rusu, Paula Hexan, Simina Selegean, Georgiana 
Vania, Andreea Draia.
Antrenor: Tiberiu Tănase
JUNIORI IV: Petrică Vlașin, Imre Szenteși, Cătălin Grosz, Lisias 
Bodea, Andrei  Vesa, Ovidiu Proțiuc, Darius Trif.
Antrenor: Alin Ginghină
Mulțumim Primăriei Orașului Sântana pentru asigurarea 
transportului și în mod deosebit celor doi șoferi care au făcut 
tot posibilul să se desfășoare competiția în condiții optime.
De asemenea duminică 12, 05.2013, a început Campionatul 
Județean Timiș, în care este înscrisă echipa C. S ,,Unirea 
Sântana“. Primul meci a avut loc în deplasare la Biled, unde 
partida s-a incheiat cu scorul 32-29, în favoarea gazdelor. A 
fost o nouă experiență pentru echipa noastră care chiar și în 
opinia adversarilor ,, merita“ să câștige. Se pare insă că arbitrii 
au fost de altă părere.
Iată lotul C. S ,, Unirea Sântana“ seniori:
Tiberiu Tănase, Alin Ginghină, Lucian Ginghină, Josef Ho-
niges, Daniel Ujoc, Robert Grosz, Constantin Pașca, Lucian 
Barbu, Ladislau Balint.

Antrenor. Prof.  JOSEF HÖNIGES
 Prof.  ARON BONȚ

CONCURSUL INTERNAŢIONAL INTERDISCIPLINAR CUPA CRISIUS

Sărbătoare a Pomului de Mai 2013,
o sărbătoare a primăverii, a păcii și armonieiMaibaumfest>>> pag. 1

Liceul Tehnologic Sântana, structura 
Şcoala Generală „Sfânta Ana” Sântana, 
în colaborare cu Forumul German şi 
Primăria Oraşului Sântana au organi-
zat evenimentul în detaliu, pornind de 
la pregătirea spaţiului de desfăşurare, 
pregătirea costumelor (confecţionat, 
apretat, călcat – cu sprjinul părinţilor, 
a bunicelor cu experienţă), repetiţii 
ale cântecelor şi dansurilor specifice, 
pregătirea tombolei şi licitaţiei pomu-
lui şi mieilor, procurarea şi împodobi-
rea pomului. Pe ritmul fanfarei, mani-
festarea a debutat cu marşul perechilor 
de dansatori prin oraşul Sântana, a 
continuat cu un moment religios la bi-
serica romano-catolocă, după care s-a 
dansat în jurul pomului până la lăsarea 
serii şi s-au licitat mieii instalaţi la bal-
conul pomului de mai. Câştigătoarea 
mieilor în acest an a fost Carina Palcu 
Socaciu, în curtea căreia alaiul însoţit 
de fanfară a dansat ultimele 3 dansuri.
Au participat elevii Şcolii Generale 
“Sfânta Ana”, secţia germană, cu dans-
uri şi cântece, comunitatea germană din 
Sântana, Ansamblul “Busuiocul” (al 
Căminului Cultural Sântana), formaţia 
de dansuri germane a Asociaţiei 
“Banat Ja” din Arad, întreaga comu-
nitate a Sântanei, reprezentanţii Fo-
rumului German din Sântana, Arad, 
Timișoara, reprezentanţii Consiliului 
Local din Sântana, ai căminului Alter-
sheim, ai presei locale.
Reuşită evenimentului se datorează în 
mare măsură cadrelor didactice de la 
secţia germană a Liceul Tehnologic 
Sântana, domnului primar inginer  
Daniel Tomuța, domnului viceprimar 

Cornel Gligor, domnului Martin Re-
inholz, care s-au implicat personal 
pentru asigurarea resurselor necesare, 
participării generoase a sponsorilor 
S.C. Romgera S.A., domnul econo-
mist Mircea Goina, Combinatul Agro-
industrial Olari S.R.L., Brutăria Ro-
land din Pâncota, Comitetul de părinţi, 
care merită pe deplin calde mulţumiri 
şi admiraţia comunităţii.
Maniferstarea a contribuit la păstrarea 
tradiţiei minorităţii germane, păstrarea 
portului, a cântecelor şi dansurilor 
specifice fiecărei etnii din regiunea 
noastră, la conştientizarea copiilor şi 
tinerilor de valoarea tradiţilor cultura-
le în vederea păstrării şi transmiterii 
lor, a constituit un prilej de a sărbători 
convieţuirea în pace şi armonie.

Profesor Ana Höniges
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Alaiul a fost întâmpinat în curtea Bisericii de către preotul paroh 
Eftimie Dobrean, după care a urmat Sfânta Liturghie, cu partici-

parea celorlalți preoți ortodocși ai orașului și în prezența oficialităților locale, respectiv 
primarul Daniel Tomuța și viceprimarul Cornel Gligor.

A urmat, conform tradiției, înconjurarea bisericii și slujba din curte, după care întreg 
alaiul s-a deplasat în centru, unde au încins o horă. 

Sărbătoarea Hramului a continuat după-amiaza printr-un spectacol folcloric de amp-
loare, pe scena special amenajată urcând ansambluri populare și soliști din Sântana și din 
județ, care au oferit publicului prezent un adevărat spectacol artistic.

Am avut parte de o sărbătoare a Hramului organizată ca la carte, respectând toate obi-
ceiurile și tradițiile deja consacrate. Sperăm ca și la anul sărbătoarea Hramului Bisericii 
Ortodoxe Sântana I să se ridice cel puțin la același nivel cu cel din acest an.

Sarbatoarea    Hramului bisericii 
pentru parohia noastra  Santana I este 
deodata  un prilej deosebit pentru a                         

multumi lui Dumnezeu pentru aju-
torul oferit acestui sfant locas, cat si 
un moment de recunostiinta si  pome-
nire a ctitorilor acestei biserici.

Orice lăcaş de cult ortodox poartă 
numele unui praznic împărătesc, al 
unei sărbători a Maicii Domnului sau 
a unui sfânt Aceasta înseamnă că re-
spectivele biserici sunt aşezate sub 
patronajul acestor sfinţi, purtându-le 
numele. Acest sfânt se numeşte cu 
un termen slavon hram şi biserica îl 
primeşte odată cu momentul sfinţirii 
locului pe care ea urmează să fie 
construită şi, mai ales, în momentul 
sfinţirii ei. Această lucrare sfântă este 
cunoscută cu denumirea de târnosire; 
slujba este rezervată numai epis-
copului, preoţii neavând voie să o 
savârşească. 

Cum au luat naştere hramuríle de 
biserică? Chiar de la începuturile 
creştinismului, credincioşii au încon-
jurat cu dragoste, veneraţie şi respect 
pe eroiii credinţei, adică pe sfinţii lor. 
Din istoria vieţii şi activităţii Bisericii 
creştine ştim că, în primele veacuri, 
când crestinişmul apărea ca.o religie 
nouă în Imperiul roman, s-a înregis-
trat cel mai mare număr de sfinţi. 

Erau toţi cei care, pătrunşi de 
adevărurile învăţăturii lui Hristos, 
primeau moartea cu convingerea că 
prin aceasta se nasc la viaţa cea nouă, 
viaţa în Hristos. De aceea şi ziua de 
pomenire a sfinţilor nu este aceea în 
care s-au născut, ci ziua în care au tre-
cut la cele veşnice, ziua renaşterii lor 
spirituale. 

Creştinii veacurilor primare ale 
Bisericii, văzând şi seninătatea cu 
care sfinţii mucenici şi martiri îşi 
apărau credinţa şi primeau moartea 
pentru ea, au nutrit simţaminte de 
admiraţie şi respect faţă de aceşti eroi 
ai credinţei. Ei au adunat şi au înmor-
mântat cu grijă şi pietate rămăşiţele 
trupeşti ale celor care mureau pentru 
Hristos şi se adunau în fiecare an, de 
ziua morţii lor, în jurul mormintelor, 
pentru a-i pomeni, prin săvârşirea 
Sfintei Liturghii şi prin citirea actelor 
vieţii, faptelor şi pătimirii lor. Când 
creştinismul a început să se dezvolte 
în libertate, iar cultul divin să ia am-
ploare deosebită, mai ales din secolul 
al IV-lea, creştinii au zidit biserici pe 
mormintele martiritor şi mucenicitor, 
pentru a le păstra şi mai vie memoria. 

Mai târziu n-a mai fost cu putinţă ca 
orice lăcaş să fie înălţat pe mormintele 
de sfinţi şi martiri. Astfel s-a luat obi-
ceiul ca orice lăcaş sfânt să fie închi-
nat, dedicat sau consacrat unui sfânt 
al Bisericii. Aşa cum fiecare creştin 
primeşte la botez un nume de sfânt, 
la fel şi o biserică, atunci când se 
târnoseşte, adică se sfinţeşte de către 
episcop sau arhiereu, primeşte nu-
mele unui sfânt în cinstea căruia a fost 
zidită şi care de acum o patronează şi o 
ocroteşte. Este ceea ce numim hramul 
bisericii. Icoana a cărui hram il poartă 
biserica se pictează în exterior, pe 
faţada vestică a lăcaşului de cult; în 
interior ea apare pe catapeteasmă, în 
stânga icoanei Mântuitorului. Multe 
biserici au un hram principal şi unul 
secundar. Hramul este cea mai mare 
sărbătoare a bisericii şi se serbează cu 

mare fast şi solemnitate. 
Biserica noastra  a fost inchinata 

Sf.M.Mc. Gheorghe
 Născut din părinţi creştini, în Ca-

padochia, vestitul Mucenic Gheor-
ghe a trăit în vremea împărăţiei lui 
Diocleţian. Prunc fiind, rămâne orfan 
de tată şi, împreună cu mama sa, se 
mută în Palestina. Ajungând la vârsta 
desăvârşirii, tânărul Gheorghe a de-
venit preţuit de toţi, prin pricepere 
şi osteneală, în acelaşi timp fiind şi 
viteaz în luptă. La un moment dat, 
ajunge conducător de oaste în garda 
împăratului. În anul 303, Diocleţian 
a început o aprigă prigoană împotriva 
creştinilor, aceştia fiind obligaţi să 
aleagă între idolii păgâni şi dreapta 
credinţă în Hristos. Prigoana a ţinut 
până în 313, când împăratul Constan-
tin cel Mare, prin edictul de la Milan, 
declară creştinismul religie de stat, 
aducând astfel pace creştinilor. Sfân-
tul Gheorghe, fiind născut din părinţi 
creştini, a fost întemniţat de Diocleţian 
şi pus la chinuri, ca să renunţe la 
credinţa sa. Mulţi păgâni, văzând că 
Sf. Gheorghe a rămas viu în urma tor-
turilor, s-au întors la credinţa în Iisus 
Hristos. Legenda spune că, acolo în 
temniţă, Sf. Gheorghe, atingându-se 
de un mort, acesta a înviat, iar în mo-
mentul acela, împărăteasa Alexandra, 
soţia lui Diocleţian, văzând acestea, 
a mărturisit credinţa ei în Hristos. 
Drept urmare, Diocleţian a poruncit 
să li se taie capetele şi Mucenicului şi 
împărătesei Alexandra. În drumul spre 
osândă, împărăteasa şi-a dat duhul, 
iar Sfântul Gheorghe, mulţumind lui 
Dumnezeu, şi-a plecat capul sub sabie 
şi a fost tăiat. Aceasta s-a întâmplat în 
23 aprilie 303. În credinţa populară, 
Sfântul Gheorghe este asociat adesea 
cu omorârea balaurului. 

Iubiti credinciosi,
Praznuind astazi Hramul  bisericii 

Sfantul Mare Mucenic Gheorghe, se 
cuvine sa luam pilda de la el in ceea 
ce priveste virtutile crestine cu care 
a fost impodobit sufletul sau, prin-
tre care vom enumera in primul rand 
credinta, nadejdea si dragostea fata de 
Dumnezeu si de oameni si statornicia 
lui in credinta crestina. El a indeplinit 
cuvintele Apostolului Pavel, care sc-
rie in Epistola a doua catre Timotei: 
“Sufera impreuna cu mine, ca un bun 
ostas al lui Hristos Iisus” (II Timotei 
2, 3) si s-a luptat, tot asa cum il in-
demna pe Timotei acelasi apostol, “ca 
un neinfricat si bun ostas, dobandind 
prin aceasta cununa cereasca a muce-
niciei”.

 Ne-am adus aminte astazi si  ne-am 
rugat lui Dumnezeu pentru toti ctito-
rii, pentru toti ostenitorii si binefaca-
torii acestui locas, pentru ca Dumne-
zeu sa-I aiba in paza Sa si sa le aseze 
sufletele lor alaturi de Sfintii Sai.          

Sf.M.Mc.Gheorghe i-a adunat astazi 
la un loc pe toti cei care il iubesc si il 
cauta pe Dumnezeu.    Fie ca Hristos 
Domnul, pentru rugaciunile Sf.M.Mc.
Gheorghe sa  ne lumineze viata, sa ne 
intareasca in credinta si sa ne ajute 
sa biruim incercarile grele, savarsind 
fapte bune spre slava Sfintei Treimi si 
mantuirea noastra.  Amin!

Preot Paroh Eftimie Dobrean

Hramul Bisericii Ortodoxe Sântana I Hristos  a Inviat! 
>>> pag. 1



Nota redacţiei
Ziarul local a fost şi rămâne deschis publicării 
oricărui articol de interes local fără a se promova in-
terese politice sau a se face propagandă electorală. 
Conform propunerii consilierilor PSD, 4 din cele 
8 pagini ale ziarului local urmează să fie dedicate 
activităţii celor 17 consilieri locali.          
Tocmai din acest motiv consilierii PNL refuză să-şi 
promoveze propria imagine, considerând că scopul 
ziarului este acela de a prezenta informaţii de in-
teres general, precum şi aspecte din viaţa socială, 
economică şi cultural-sportivă a oraşului. 
Subliniem faptul că şi alte partide au desfăşurat 
acţiuni cu ocazia Zilei Copilului, însă scopul aces-
tora nu a fost mediatizarea în ziarul local ci acela de 
a aduce un zâmbet pe chipul copiilor.

ERATĂ
1. La rugămintea domnului Mircea Goina revenim cu o corectură 
la articolul Să fie de bun augur!, mai precis la pasajul “Vechiul 
restaurant comunist în care generaţii de consumatori au trăit bucu-
rii şi tristeţi începe o viaţă nouă.” Intenţia noastră nu a fost aceea 
de a clasifica restaurantul drept unul comunist ci de a face referire 
la perioada în care a fost construit şi lipsa modificărilor în ceea ce 
priveşte modernizarea. 
2. Publicarea în ziarul local a stemei oraşului a trezit nemulţumirea 
unor locuitori din cartierul Comlăuş care consideră ca noua stemă nu 
reprezintă şi perioada de 400 de ani de la atestarea documentară a aces-
tei localități, până în anul 1742, când Maria Tereza numeşte  terito-
riul colonizat cu populație germană, Sfânta Ana Nouă. Nu cunoaştem 
motivaţia pentru care a fost aleasă această stemă. Prin urmare, rugăm 
fosta administraţie să argumenteze de ce a considerat doar imaginea 
Sfintei Ana ca fiind reprezentativă pentru noua stemă a oraşului.
3. Dăm dreptate cetăţeanului Mişcoi I. şi ne asumăm greşeala făcută 
în articolul legat de moartea pictorului Traian Brădean, recunoscând 
că acesta s-a născut în anul 1927 în satul Comlăuş şi nu în oraşul 
Sântana, cum s-a publicat eronat în ziar. (Eroarea provine din faptul 
că la vremea respectivă, Comlăuş şi Sântana erau două localităţi dis-
tincte, unirea administrativă a acestora având loc doar în anul 1950.)

Femeile născute în această zodie sunt vioaie, iuți la harță și vorbă. Sunt în schimb 
harnice și toate răsbesc prin viață. Bărbații sunt și ei vioi, le place să cânte și să joa-
ce, sunt cruțători, ba chiar sgârciți, apucă uneori razna fără multă chibzuială.

In sedinta Consiliului Local din data de 23.05.2013, d-na consilier Rus Irina, a propus 
un proiect de hotarire, privind atribuirea unui spatiu pentru fiecare Consilier in Ziarul 
Local „ Santaneanul”. Scopul acestui proiect a fost acela de a da posibilitatea si consi-
lierilor locali de a-si face cunoscuta in mod corect si obiectiv activitatea desfasurata in 
scopul comunitatii. In calitatea lor de consilieri localii D-na Rus Irina si D-nul Manole 
Constantin , doresc pe acesata cale sa infomeze cetateni orasului Santana ca se pun la 
dispozitia lor in scopul rezolvari tuturor problemelor acestora.
Consilierii locali, D-na Rus Irina si D-nul Manole Constantin, au adus un zambet si o 
mica bucurie in sufletele copiilor din oraşul Santana si Caporal Alexa, printr-o acţiune 
desfasurata cu ocazia zilei internaţionale a copilului. Multumim pe aceasta cale cadre-
lor didactice din cadrul scolilor Generale nr 1 si 2, pentru buna organizare si desfasu-
rare a actiunii noastre.
Sarbatoarea zilei de 1 iunie evidentiaza preocuparea pentru soarta copiilor lumii, ex-
primând bucuria pentru cei cu o copilarie fericita dar si ingrijorarea pentru soarta celor 
privat de bucuria copilariei. Este o zi in care trebuie sa ne aducem aminte, ca in fiecare 
moment copiii trebuie sa fie in atentia celor mari si a intregii societati, sa fie inconjurati 
de dragoste si caldura sufleteasca. Consilieri locali D-na Rus Irina si D-nul Manole 
Constantin le doresc tuturor copiilor „O viata Fericita !”

D-na Rus Irina, D-nul Manole Constantin

  SÂNTĂNEANUL

                                   IUNIE  2013                                SÂNTĂNEANUL          pag. 6  

Caricatura lunii

Vorbe din bătrâni 
Iunie

Zodia racului (11 iunie - 12 iulie)

ARTICOL PENTRU ZIARUL LOCAL SANTANEANUL

Iunie mai uscat decât umed umple buțile cu vin. Oamenii și vântul de iunie, curând 
se schimbă. Iunie umed și rece, strică întreg anul. Călătoria furnicilor vestește timp 
bun. Omidele multe sunt semne de vin și grâu mult. Săritul peștilor vestește furtuna. 
De sunt bureții iuți, iarna viitoare are să fie ușoară. Rusalii umede, Crăciun gras. 

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



Cu două înfrângeri în campio-
natul județean timișorean (Uni-
rea Sânicolau și H.C. Giroc) au 
început și încheiat sântănenii 
săptămâna. Prima înfrângere 
este motivată de menajarea ju-
cătorilor noștrii pentru meciurile 
din campionatul județean ară-
dean, unde suntem pe primul loc 
după victoria în fața LPS. Arad 
(55 – 43).
Lotul băieților a fost format 

din: Tănase T, Honiges I, Will-
ner N, Grosz R, Ujoc D, Gin-
ghină A, Ginghina L, Balint L, 
Pasca C, Barbu L.

Sâmbătă, 02.06.2013, la Cupa 
1 Iunie, desfășurată la Nădlac, 
fetele au obținut locul al III – 
lea, din 6 echipe participante. 
Junioarele III și IV  antrenate 
de tânărul Tănase Tiberiu, au 
aliniat următorul lot: Boca Dai-
ana, Călin R, Coraș D, Mladin 
M, Mojic L, Roșu D, Toma D, 
Morgoș M, Tomuța P, Onețiu I, 
Rusu A, Trif L, Draia A, Hexan 
P, Selegean A.

Profesor, Bonț Aron
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Să facem cunoştinţă cu fanfara Lambert Steiner!

„Prietenii Pompierilor”

La iniţiativa domnului 
primar Daniel Tomuţa s-a 
înfiinţat o orchestră de 
fanfară de tineret la Sân-
tana. Această orchestră 
va purta numele de Lam-
bert Steiner, un nume de 
referinţă pentru Sântana. 
Iniţiativa a fost apreciată 
şi sprijinită de comuni-

tatea şvabilor din Ger-
mania. În acest sens, 
Primăria Oraşului Sân-
tana reprezentată de dom-
nul primar Daniel Tomuţa 
şi domnul viceprimar 
Cornel Gligor, împreună 
cu inspectorul cultural 
Rozalia Paşca şi domnul 
profesor Dan Miculiţ, 

au primit cu deosebit in-
teres vizita domnului Jo-
hann Kerner, preşedintele 
Asociaţiei Valores din 
Germania care a dat în 
folosinţă orchestrei de 
fanfară un număr de 38 de 
instrumente muzicale pe o 
perioadă de 3 ani cu posi-
bilitate de prelungire. La 

această întâlnire au par-
ticipat de asemenea dom-
nul Anton Groo, mem-
bru al Asociaţiei Valores, 
domnul Martin Reinholz, 
preşedinte al Forumului 
German Democrat Sân-
tana, doamna Ana Ho-
niges, director adjunct al 
Liceului Tehnologic Sân-

tana precum şi o parte din 
membrii fanfarei. 
Mulţumim pe această 
cale Asociaţiei Valores 
precum şi tuturor per-
soanelor care s-au impli-
cat şi au sprijinit acest 
demers. 

Inspector Cultural,
Rozalia Pașca

În data de 03.06.2013, 
oraşul Sântana a găzduit 
concursul “Prietenii Pom-
pierilor”, etapa judeţeană. 
La eveniment au partici-
pat 13 echipe, reprezen-
tând unităţile de învăţă-
mânt de pe raza judeţului 
Arad. Echipele şi-au do-
vedit iscusinţa în cadrul 
unei probe teoretice şi a 
două probe practice în 
cadrul cărora îndemâna-
rea şi lucrul în echipă au 
reprezentat reţeta succe-

sului.                      
Echipele sântănene s-au 
remarcat la proba de 
4x100 m ştafetă, probă 
la care Liceul Tehnologic 
Sântana a câştigat locul 
întâi, iar Şcoala Gimna-
zială Sântana, locul al 
treilea. La celelalte probe, 
reprezentanţii localităţilor 
Andrei Şaguna şi Şagu 
s-au calificat ca “vârf de 
lance” câştigând primele 
locuri.
Condiţiile meteorologice 

nu au fost prea blânde cu 
participanţii şi organiza-
torii, vântul aspru, cerul 
înnorat şi temperaturile 
scăzute şi-au făcut simţită 
prezenţa pe stadionul ora-
şului Sântana, doar ploaia 
a refuzat să îşi arate colţii.
Toate echipele au fost re-

compensate cu diplome 
de participare iar câştigă-
torilor le-au fost înmânate 
diplome şi cupe de către 
reprezentanţii Inspectora-
tului pentru Situaţii de Ur-
genţă al Judeţului Arad.  
Concursul s-a desfăşurat 
fără evenimente neplăcu-

te, câştigătorii urmând să 
îşi etaleze pregătirea teore-
tică şi practică la etapa na-
ţională a concursului “Pri-
etenii pompierilor”, anul 
viitor. Noi le urăm succes.

Şef Serviciul Voluntari
 Situaţii de Urgenţă

VUICIU ALEXANDRU-RAOUL

SĂPTĂMÂNA HANDBALISTICĂ
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B ac alaureatul,  ult imul  mare
 examen al  l iceenilor!

Pe absolvenții clasei a XII-a îi așteaptă ultimul examen important al liceului 
- Bacalaureatul. Deși pe parcursul ultimilor ani rata de promovare a exame-
nului a fost scăzută la nivel național, sperăm ca liceenii sântăneni să treacă 
cu brio peste acest ultim hop. Le dorim tuturor mult succes! Vă prezentăm 
și câteva păreri a unor liceeni din Sântana vis-a-vis de BAC și felul în care 
abordează fiecare pregătirea pentru examene. 

 Ioana Trifa  - Clasa a XII-a U
Profesorii se ocupă foarte bine de pregătirea noastră 
și nu cred că avem vreun motiv să ne temem de acest 
examen. 
Totuși, cel mai frică îmi este de examenul la istorie, 
pentru că este foarte multă materie și consider că este 
nevoie de o și mai bună pregătire.
Bacalaureatul mi se pare la fel ca și în ceilalți ani. Ce nu 
îmi place este că nu suntem împreună cu clasele noas-
tre la susținerea probelor.
Doresc să urmez Facultatea de Litere în Arad.

Nu sunt sigură că voi trece cu bine acest 
examen dar mă pregătesc și sper totuși 
să mă descurc cât mai bine.
Cel mai frică îmi este de matema-
tică. Nu îmi place deloc și cred că 
este o materie foarte grea. Învăț 
acasă și sunt sigură că până la urmă 
voi fi pregătită.
 În cazul în care nu voi lua bac-ul, 
mă voi pregăti și mai mult și voi 
încerca la anul.

Îmi doresc foarte mult să iau câteva 
cursuri de coafură în Arad, și să fac 
ceva constructiv în această direcție.
pentru că este foarte multă mate-
rie și consider că este nevoie de o și 
mai bună pregătire.
Bacalaureatul mi se pare la fel ca și 
în ceilalți ani. Ce nu îmi place este 
că nu suntem împreună cu clasele 
noastre la susținerea probelor.
Doresc să urmez Facultatea de Lite-
re în Arad.

 Lenuța Popârțac  - Clasa a XII-a U
Mă neliniștesc camerele de luat vederi, dar cred că nu 
vor avea un impact foarte negativ în desfășurarea exa-
menului.
Cel mai frică îmi este de examenul pe care îl vom susține 
la istorie. Nu am făcut ore de pregătire suplimentare, în 
schimb sunt foarte atentă la ore și reușesc să dobândesc 
cunoștințele necesare, fără a fi nevoie să mă pregătesc 
mai mult. Probabil că pe ultima sută de metri, pentru a 
fi sigură de cunoștințele mele, voi mai face ore în plus.
Nu m-am gândit ce voi face după acest examen, princi-
pal fiind să trec cu bine de acestă etapă a vieții.

Daniela Timiș  - Clasa a XII-a U
Sper ca examenul de bacalaureat de anul acesta să fie 
cât mai ușor. Am dubii în ceea ce privește proba la lim-
ba și literatura română, pentru că este multă materie 
de studiat și cred că la partea a-III-a a lucrării te poți 
încurca foarte ușor. Pentru examen mă pregătesc pe 
parcursul anului și nu am luat meditații.
Doresc să urmez facultatea de inginerie, management 
și alimentație în agroturism în cadrul universității ”Au-
rel Vlaicu” din Arad.

Bianca Budiu - Clasa a XII-a A
Sper ca acest examen să fie ușor și să trec peste toa-
te greutățile care vin odată cu această etapă. Cel mai 
frică îmi este la examenul de limba și literatura româ-
nă pentru că nu îmi place deloc acestă disciplină. Mă 
consider mai pregătită la celelalte materii. Mă pregă-
tesc prin rezolvarea de variante pentru bacalaureat și 
nu consider că este nevoie să iau ore suplimentare pe 
lângă cele de la clasă. Sunt de părere că ar fi mai bine 
fără camerele de luat vederi, dar sper ca examenul să 
se desfășoare în condiții cât mai bune.
Doresc să urmez o facultate cu profil de matematică în 
Arad pentru că sunt mai aproape de casă.

Claudiu Mihai Gânscă  - Clasa a XII-a A
Am așteptări ridicate de la acest examen de bacala-
ureat și sunt convins că voi trece cu bine peste toate 
probele. Cel mai frică îmi este la matematică, deoarece 
consider că formulele și exercițiile sunt multe și toto-
dată destul de grele. Cu toate acestea sper că mă voi 
descurca cât mai bine. Fac meditații la matematică 
odată pe săptămână, pregătindu-mă suplimentar și 
pentru limba și literatura română.

Cristina Șved - Clasa a XII-a A
Sunt 100% convinsă că voi lua bac-ul!
Îmi fac puține griji în ceea ce privește limba și litera-
tura română pentru că nu îmi plac deloc eseurile. Nu 
fac meditații la nici o materie, mă pregătesc singură 
acasă, prin rezolvarea a diferite variante de examen. 
Unii spun că, camerele de luat vederi sunt o sursă de 
stres în plus, dar eu cred că dacă ești bine pregătit nu 
contează prezența sau absența camerelor video.
Nu intră în discuție situația în care nu voi lua examenul 
de bacalaureat și doresc să urmez facultatea de farma-
cie la Timișoara.

 Rebeca Călin  - Clasa a XII-a C

 Diana Marc - Clasa a XII-a C
Nu mi-aș fi dorit să fie instalate camere 
de luat vederi. Sper să fie extrase subiecte 
cât mai ușoare la matematică. Am temeri 
în ceea ce privește matematica, exercițiile 
mi se par foarte grele. 
În cazul în care nu voi lua bacalaureatul 
voi urma o școală postliceală la Arad. 
Dacă voi obține un rezultat pozitiv mi-aș 
dori foarte mult să urmez facultatea de 
farmacie din Arad.

Monica Varvari  - Clasa a XII-a B
Sper să iau examenul, chiar dacă mi se pare mult 
mai greu și stresant din cauza camerelor de luat ve-
deri. Învăț acasă, și prind foarte mult din clasă. Nu 
fac meditații dar poate pe viitor voi lua câteva ore 
suplimentare. Nu sunt sigură legat de examenul la 
matematică; mi se pare o materie greu de înțeles și 
nu mi-a plăcut niciodată. Îmi doresc foarte mult să 
urmez o școală postliceeală, de asistent medical. Sunt 
interesată să urmez și cursurile unei școlii private de 
hair-style. În cazul în care nu voi lua bacalaureatul sigur 
mă voi angaja.

Melania Olariu
Clasa a XII-a B

Am așteptări mari de la acest examen. 
Cel mai frică îmi este de matematică. 
Cred că exercițiile sunt foarte grele 
și poate ne era mult mai ușor dacă 
făceam mai multe variante de baca-
laureat.
Mă pregătesc acasă și nu iau ore supli-
mentare de meditații.
Ne sperie foarte tare camerele video.
Doresc să urmez cursurile facultății de 
psihologie din Arad.

Andrei Ștefan Geoldeș
 Clasa a XII-a U

Nu am nici un dubiu, voi lua examenul 
de bacalaureat. Mi se pare destul de grea 
istoria, deoarece materia este multă și 
presărată cu ani și informații ce sunt mai 
greu de reținut. Pe lângă orele de clasă 
mă pregătesc acasă, pe internet și prin 
diferite alte modalități. Nu fac meditații. 
Examenul de bacalaureat mi se pare din 
ce în ce mai greu.
Doresc să urmez facultatea de Educție Fi-
zică și Sport la Arad sau Timișoara.

 Lorena Budiu  
Clasa a XII-a U

Îmi doresc foarte tare să trec cu brio 
de examenele ce urmează. Cel mai 
frică îmi este la limba și literatura 
română. Este foarte multă materie și 
este mai greu de reținut.
Nu fac meditații, mă pregătesc cît de 
bine pot pe cont propriu.
Doresc să urmez o facultate cu pro-
fil de engleză în Arad. Dacă îmi va 
permite timpul voi face și un curs de 
coafură.

În pauza dintre aceste plimbări, Albă ca Zăpada, 
Zâna cea Bună, Clovnul Vesel şi Omul Paianjen au împărţit celor 
prezenţi dulciuri, baloane şi cretă colorată. Haioasele personaje 
din desene animate au întreţinut atmosfera jucându-se, dansând şi 
pozând cu toţi copii în aşteptarea trenuleţului. Pe parcursul aşteptării, 
copii au avut ocazia să asculte faimoasa melodie “O lume minunată” 
a lui Mihai Constantinescu sau piese mult îndrăgite de copii din cel-
ebra colecţie “Cutiuţa muzicală” şi de asemenea să se pozeze în ip-
ostaza Omului Paianjen, a lui Batman sau a unor prinţese la panourile 
special amenajate. Pe această cale, le urăm din nou “La Mulţi Ani!” 
tuturor copiilor, să crească mari, sănătoși și fericiți alături de părinți!

Oana Nicora

Ziua Internaţională a Copilului
>>> pag. 1
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