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Apare lunar și se distribuie gratuit în Sântana și Caporal Alexa

Au început lucrările de canalizare cuprinse în proiectul 
de extindere şi modernizare a infrastructurii de apă şi 
apă uzată din judetul Arad. În oraşul Sântana se va face 
reabilitarea reţelei de canalizare menajeră pe o lungi-
me de 4.152 de metri, extinderea acesteia cu 44.749 de 

metri şi executarea unui număr de patru staţii de 
pompare a apelor  uzate. Valoarea acestor lu-

crări este de 23.733.168,18 lei, din care 76,48% 
reprezintă contribuţia nerambursabilă a Uni-

unii Europene, 11,7% cea a Guvernului Ro-
mâniei iar 1,8% contribuţia autorităţilor 
locale din aria proiectului. Diferenţa de 
10,02% este asigurată de S.C. Compania 
de Apă Arad S.A. printr-un credit bancar 
garantat de Consiliul Judeţean Arad. 

Execuţia canalizării se va întinde pe durata unui an de zile de la începerea lucrări-
lor şi vor fi cuprinse aproximativ 80% din străzile oraşului. Nu sunt incluse în pro-
iect străzile: A. Ipătescu, L. Rebreanu, 1 Mai, Cloşca, Plopului, Gării, Al. I. Cuza, Nu-
cului, Libertăţii, Zorilor, M. Sadoveanu,  I. Vidu. De asemenea nu se vor face lucrări 
pe străzile: 1 Decembrie - porţiunea cuprinsă între străzile Păcii şi I. L. Caragiale; 
Dobrogeanu Gherea - între străzile N. Bălcescu şi I.L. Caragiale; Micşunelelor - între 
străzile Păcii şi L. Rebreanu; Bicazului - între străzile Muncii şi Câmpului; Câmpului 
- între străzile Ghioceilor şi Bucegi;  Viorelelor - între străzile Banatului şi Grâului.
Pe străzile pe care a fost canalizare se introduce o altă coloană de scurgere, ur-
mând ca în momentul în care se va face branşarea la coloană nouă, cea veche va 
rămână dezafectată (însă nu se va scoate din pământ).
Vor fi construite 4 staţii de pompare a apelor uzate: în parcul de pe strada Muncii- 
vizavi de Biserica Catolică, pe strada Someşului, pe strada Păcii -către calea ferată, 
şi fosta staţie de epurare de la capătul străzii Trandafirilor.
Nouă staţie de epurare va fi amplasată în zona fostului CAP Comlăuş la 500 m de 
DJ 792 C, în spatele fostelor sere de la Comlăuş şi va deversa apele reziduale în ca-
nalul ANIF.
Pe drumurile judeţene 792 C (străzile M. Viteazu şi Rodnei) şi 791 (strada Muncii) 
şi pe strada Ghioceilor se va face canalizare pe ambele părţi ale străzilor. Pe străzi-
le mai late se va săpa pe una dintre părţi, de regulă pe cea pe care nu este conduc-
ta de alimentare cu apă, iar pe străzile mai înguste pe mijlocul drumului. La fiecare 
2-3 locuinţe se va construi un cămin de colectare la care proprietarul se va putea 
racorda ulterior pe propria cheltuială. 
Acest proiect de investitii  a fost atribuit, prin licitatie deschisă, Companiei SC Teh-
nodomus SRL, care a subcontractat lucrarea altor 9 firme. Pe lângă execuţia în sine 
a canalizării, aceste firme au obligaţia să readucă la forma initială străzile afecta-
te de lucrări. În cazul în care sunt scoşi şi pomi, constructorul este obligat să înlo-
cuiască  arborii afectaţi.

Primar,
 Daniel Tomuța

Primar
Daniel Tomuța

Despre c analizare

Îl iubim, îl respectăm, dar nu 
vrem să ajungem la uşa lui

”JUST DANCE” - 27 aprilie 2013

Interviu cu domnul doctor Cornel Ilica
- Domnule doctor Ilica, ce spuneţi de 
titlul pe care l-am ales pentru interviul 
dumneavoastră?
- Vă mulţumesc pentru afirmaţia din 
titlu dar nu sunt de acord cu negaţia. 
La medicul internist nu trebuie să te 
prezinţi numai atunci când eşti deja bol-
nav. Sunt multe situaţii  cu potenţial de 
declanşare,  de agravare, de evoluţie spre 
starea de boală. Factorii de risc, facto-
rii favorizanţi, factorii predispozanţi şi 
nu în ultimul rând factorii genetici care 
dacă nu sunt abordaţi corect, nu sunt 
conştientizaţi  în primul rând şi după 
aceea nu se încearcă influenţarea lor, duc 
la boli severe şi uneori de netratat sau cu 
complicaţii şi sechele greu de suportat de 
pacient, de familie şi de societate. 
Acum devin de acord cu titlul: mai bine 
să nu ne întâlnim la cabinet în aceste 
situaţii.
- Care este povestea dumneavoastră, 

a celui mai cunoscut medic din oraş?
- Mă simt flatat pentru că sunt cel mai 
cunoscut medic din oraş, dar asta nu este 
o laudă deoarece cel mai cunoscut este 
de obicei cel mai vechi şi să nu zic cel 
mai bătrân. 
Sunt născut în Sântana acum 60 de ani. 
Am făcut şcoala generală şi liceul la Sân-
tana, am fost printre primele generaţii 
care au absolvit în Sântana, pe atunci era 
un liceu performant, din 20 absolvenţi ai 
secţiei reale, 18 au ajuns cu studii super-
ioare. Eu am fost singurul care am făcut 
medicină deşi mă pregătisem să fiu pro-
fesor de matematică fiidcă fratele meu se 
făcuse inginer. Am avut şi un profesor de 
excepţie la matematică, profesorul Listeş 
şi ulterior pe un alt eminent, profesorul 
Cupşa, care, pentru  că aveam talent de 
matematician m-a canalizat către acestă 
profesie. 

Concursul de Dans Modern „Just Dance” a fost organizat pentru prima 
dată în orașul nostru de către Primăria Orașului Sântana în colaborare cu 
Clubul Copiilor Sântana. În cadrul acestui concurs au evoluat pe ringul 
de dans participanţi din Alba-Iulia (Apulum Dance), Timișoara (Torent), 
Oradea (Fitdance), Haţeg (X-treme), Arad (X-style, New Generation, 
Defeat Gravity) și Sântana (Angels, Mini Angels). În afara concursului, 
organizatorii au pregătit şi o surpriză pentru delectarea spectatorilor, prin 
evoluţia formaţiilor de dans de la Palatul Copiilor Arad, a formaţiei Blue 
Sky din  Șiria și a trupei UpGrade din Arad. 
Rezultatele au fost următoarele:

Categoria de varsta V-VIII
X-Treme Hațeg - premiul special Fantezie coregrafică,
X-Treme Hațeg - premiu special la Hip-Hop.
Apulum Dance Alba Iulia- loc 1 Fantezie coregrafică, loc 1 Hip-Hop
Torent Timișoara-loc 1 Rock, loc 2 Hip-Hop
Mini Angels Sântana- loc 1 Dans Popular stilizat, loc 3 Hip-Hop

Categoria IX-XII
Fit Dance Oradea-loc 1 Fantezie Coregrafică
X-Style Arad-loc 1 Fantezie Coregrafică, loc 1 Hip-Hop
New Generation- loc 1 Majorete, loc 1 Hip-Hop
Defeat Gravity- premiul special Street Dance
Angels - loc 2 Fantezie Coregrafică, loc 2 Hip-Hop
Participanţii au fost răsplătiţi cu diplome, medalii și trofee. 
Evenimentul de sâmbătă a fost dedicat Zilei Internaţionale a Dansului 
care se sărbătorește anual în data de 29 aprilie. Acesta a reprezentat un 
bun prilej pentru toţi iubitorii dansului (indiferent de stilul de dans pref-
erat) să participe la acest eveniment și să îşi susţină preferaţii. Atmos-
fera a fost una de fair-play și bună dispoziţie iar sarcina juriului, format 
din personalităţi locale cât și din judeţ, a fost una deloc ușoară, echipele 
prezente evoluând în formă maximă.

Prof. Diana Blîndu>>> pag. 2

Colectivul Primăriei Oraşului 
Sântana doreşte tuturor 
credincioşilor ortodocşi „Paşte 
Fericit!” alături de cei dragi! 
Fie ca Lumina Sfântă a Învierii 
Domnului să vă umple sufletul 
de linişte, bucurie şi iubire!



În multitudinea de prob-
leme cu care se confruntă 
conducerea primăriei, cine 
s-ar fi putut gândi că va 
trebui să facă şi pace între 
crescătorii de animale (vaci 
şi oi).
Ca în orice gâlceavă 
izbucnită aiurea, nu ştii 
cine are dreptate, nu ştii de 
partea cui să fii. Crescătorii 
de vaci au cerut ca ani-
malele să nu iasă la păscut 
până ce nu creşte iarba. 
Unii dintre crescătorii de oi  
au fost de acord, însă alţii 
nu, pe motiv că iarna a  fost 
lungă şi nu mai au rezervă 
de furaje pentru animale.
Cui să îi dai dreptate? 
Cum să procedezi pentru 
a împăca pe toată lumea? 
În situaţii de genul acesta 
orice rezolvare se alege 
nici una dintre părţi nu 
e mulţumită. Tocmai de 
aceea, primăria a încercat 
să medieze conflictul. După 
două ore de discuţii aprinse 
s-a  semnat o „pace”, un 
protocol pe care l-a semnat 
toată lumea. Din neferici-
re, liniştea a ţinut numai 
trei zile. „Nu e corect” s-a 
auzit cel mai frecvent după 
aceea. Apoi nervi, tele-
foane, ameninţări, otravă, 
etc. 
Totul porneşte de la reali-

tatea că păşunea oraşului a 
rămas prea mică compara-
tiv cu numărul de animale. 
Respectând prevederile 
Uniunii Europene, pe ele 
29 ha de păşune se pot hrăni 
29 de vaci sau 200 oi, prin 
urmare pentru cele 100 vaci 
şi 700 oi din Comlăuş ar fi 
necesare 200 ha. De unde 
să le scoatem? Deocamdată 
păşunea a fost împărţită 
în două părţi aproximativ 
egale: jumătate pentru cei 
5 crescători de oi şi cealaltă 
jumătate pentru cei 20 de 
crescători de vaci.
De la 1 Mai păşunatul e 
liber. Ne bucurăm pentru 
toţi crescătorii de animale. 
Considerăm conflictul în-
cheiat anul acesta. Pentru 
anul viitor însă, declarăm 
public şi vrem să fie clar 
încă de pe acum: cine vrea 
să crească animale trebuie 
să le asigure mâncarea pen-
tru perioada de iarnă. Legea 
interzice păşunatul înainte 
de 1 Mai. Nu se vor mai 
face compromisuri pentru 
nimeni. Conform prover-
bului: „Unde-i lege, nu-i 
tocmeală” sperăm că nici 
certuri nu vor mai fi.

Viceprimar, 
Cornel Gligor
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Altfel de valori - Interviu cu domnul doctor Cornel Ilica

Liber la păşunat! Veteranii de război, la loc de cinste!

Din activitatea JUDO Club Sântana

O banală întâmplare 
m-a făcut să mă 

răzgândesc şi cu două luni înainte de 
examen am trecut la pregătirea pen-
tru admiterea la medicină. Am intrat 
după un an pe locul 2 în anul 1978 
şi am absolvit între primi 10 cu nota 
frumoasă de 9,61  . În 1980 am luat 
rezidenţiatul pe locul 69 din 1400 de 
concurenţi.
- Majoritatea medicilor îşi doresc să lu-
creze într-un spital mare sau mai nou 
să plece în străinătate. Cum se explică 
rămânerea dumneavoastră în Sântana?
- Întrebare bine pusă. Singurul răspuns este 
că îmi iubesc localitatea natală şi locuitorii 
consăteni cu mine deşi aveam pregătirea 
necesară, capacitatea şi multe oportunităţi 
de a pleca din Sântana oriunde în ţară şi ori-
unde în Europa. Am ales medicina internă 
considerată „regina medicinei” şi pentru că, 
în Sântana, era un spital în care puteam pro-
fesa ca internist. Exista un spital  înfiinţat în 
1956 de Gheorghiu Dej şi desfiinţat în 31 
martie 2011 în timpul guvernării popular-
ilor. 
De aceea întrebarea este din nou bine 
pusă… După 30 de ani de muncă se 
desfiinţează un post şi un spital care era 
deosebit de util pentru omul sărac, care nu 
poate pleca în Viena, Paris, Berlin, etc. să se 
trateze, care nu poate pleca nici măcar până 

la Arad. De multe ori sunt pus în situaţie 
limită atunci când spun cuiva că trebuie să 
meargă la Arad. Răspunde sec şi incredibil: 
„Nu, dă-mi ceva şi dacă mor, mor, dar nu 
am cu ce să merg la Arad”. Şi acum oame-
nii mai speră să se redeschidă Spitalul din 
Sântana.
Şi atunci răspunsul este: „Pentru că am spe-
rat ca Spitalul Nostru să dăinuiască veşnic”. 
- Există o explicaţie a succesului 
dumneavoastră? (orice bolnav se simte 
mai bine dacă „merge la Ilica”)
- Mă bucur dacă este real ce ziceţi. Nu sunt 
pregătit să răspund la o astfel de provo-
care. Sper ca şi pe viitor pacienţii mei să fie 
mulţumiţi de modul în care sunt trataţi de 
mine şi mai sper ca diagnosticele pe care 
le elaborez, să se apropie cât de mult de 
suferinţa reală a pacienţilor. Trebuie să re-
cunosc că folosesc nişte trucuri personale. 
La 90% dintre pacienţii  care intră la mine, 
le-am tratat şi părinţii, bunicii şi străbunicii. 
Este de ştiut că aşchia nu sare departe de 
trunchi, aşa că abordarea mea este mult mai 
aproape de realitate cunoscând multe ante-
cedente patologice care mă ajută la abor-
darea mai sigură a oricărei patologii.
- Care este cel mai impresionant caz pe 
care l-aţi tratat, sau care sunt cele mai 
frumoase realizări?
- Toate cazurile sunt impresionante. Totuşi 
unul a fost ieşit din comun. În 1984 a venit 

la mine o femeie de 59 de ani din Macea. Eu 
aveam 32 de ani. Atunci femeia îmi părea 
o bunică, acum ar fi o tânără dacă ar veni 
la consultaţie la mine. Era plină de edeme 
(anasarcă). Avea inima foarte bolnavă. În 
acea stare nu mulţi pacienţi trăiau mai mult 
de 5 ani. Venea lunar la consultaţie, se in-
terna de 2-3 ori pe an la spitalul nostru din 
Sântana, pe vremea când fiinţa. A trăit până 
la 83 de ani. A murit cu 2-3 ani înainte de 
închiderea spitalului. Norocul ei, altfel ar fi 
murit oricum de supărare.
- Aţi avut şi  decepţii?
- Da. Acelaşi caz la care am ţinut aşa de 
mult m-a dezamăgit pentru că eu la rândul 
meu am dezamăgit-o  pe fiica sa, care la 
deces a spus: „Eu nu am crezut că mama 
moare.” Am câştigat peste 30 de bătălii, dar 
nu am câştigat războiul.
- Un cuvânt pentru oamenii sănătoşi.
- Nu am cui să mă adresez. Dacă aţi fi so-
licitat un cuvânt pentru oameni aparent 
sănătoşi aş spune: Investiţi în sănătate! 
Renunţaţi la practicile nesănătoase, nu 
vă refuzaţi nimic, nu abuzaţi de nimic. 
Împăcaţi-vă cu voi şi sufletul vostru. Nu 
invidiaţi pe nimeni, faceţi în aşa fel încât să 
fiţi voi invidiaţi. Evitaţi să fiţi ranchiunoşi, 
nu purtaţi pică nimănui. Faceţi bine oricui 
în măsura posibilităţilor, bucuraţi-vă de 
binele pe care l-aţi făcut, bucuraţi-vă de 
binele oricui. Pare filozofic dar este sim-

plu: nimic nu ne îmbolnăveşte mai tare ca 
nemulţumirea.
- Părerea dumneavoastră asupra poveştii 
spitalului din Sântana.
- A fost înfiinţat în perioada post război, 
când sărăcia era maximă şi reconstrucţia 
ţării era prioritatea ţării. 
A fost desfiinţat în democraţia democraţilor, 
când unii nu au avut ce face cu banii şi alţii 
ar fi avut nevoie de el. 
A fost util. Desfiinţarea lui a afectat pe cei 
mai săraci şi mai bolnavi oameni şi nu a af-
ectat pe niciunul din potentaţii societăţii de 
aceea a fost posibilă desfiinţarea fără nici o 
remuşcare. 
A fost propus pentru desfiinţare de 6-7 ori 
dar de fiecare dată cuvântul cetăţeanului a 
contat, acum nu mai contează decât banul, 
măcar dacă ar fi fost utilizat raţional. După 
închidere criza financiară s-a agravat.
- Meseria de doctor – are şi momente 
frumoase?
- Este o meserie frumoasă cu multe 
satisfacţii, dacă o faci cu pasiune şi raţiune. 
Dacă te bucuri de bucuria omului care după 
rău se simte bine şi  dacă eşti raţional să nu 
suferi pentru fiecare om pe care nu poţi să-l 
faci bine sau care decedează. Ai fi capabil 
de aşa ceva?!...Eu nu…

Prof. Cornel Gligor

Luni, 29 aprilie 2013, cu ocazia Zilei Veteranilor 
de Război, Primăria Oraşului Sântana împreună cu 
reprezentanţii Asociaţiei Naţionale a Veteranilor de 
Război – filiala Arad au organizat o întâlnire cu vet-
eranii sântăneni la sediul primăriei în cadrul căreia 
aceştia au fost premiaţi cu diplome şi bani. Veteranii 

noştrii sunt: Teodor Bătrân, Teodor Bîte, Flore Bon-
dor, Aurel Borod, Ilie Budiu, Gheorghe Călaj, Adrian 
Carja, Gheorghe Curta, Teodor Gabor, Nicolae Miheţ, 
Antonie Moţi, Vasile Onu, Ioan Roman, Traian Şerb 
şi Gheorghe Străuţ. Primăria Oraşului Sântana le 
urează “La mulţi ani!”, multă sănătate şi fericire.

În week-endul 06 - 07.04.2013, echipa de judo a 
Clubului Sportiv Orăşenesc Unirea Sântana a avut 
următoarele activităţi:
 - a susţinut dezvoltarea sportului arădean prin 
demonstraţii de judo la Târgul Sportului, desfăşurat 
la Sala Polivalentă din Arad;
- a participat la concursul amical din Pecica, pentru 
Combaterea Drogurilor prin Sport, acţiune care s-a 

desfăşurat la nivel judeţean, fiind susţinută de Minis-
terul Tineretului şi Sportului.
 Unul dintre planurile de viitor ale secţiei de Judo 
a Clubului Sportiv Orăşenesc Unirea Sântana este 
desfăşurarea competiţiei anuale Cupa Oraşului Sân-
tana la Judo în data de 18 MAI 2013 la sala de sport 
a oraşului Sântana.

 Prof. Anamaria Budiu

>>> pag. 1

S Â N T Ă N E A N U L
Ziar local al orașului Sântana

www.primariasantana.ro
www.facebok.com/primariasantana
E-mail: contact@primariasantana.ro

Tel: 0257 462 082
Fax: 0257 462 117

Coordonatori:
Primar Daniel Tomuța

Viceprimar Cornel Gligor
Consilier Primar Oana Nicora
Tehnoredactare Cătălin Draia

Editat de:
SC Crescendo Novus SRL

Tipărit la:
SC Gutenberg SA



  SÂNTĂNEANUL

                                                        APRILIE  2013                                 SÂNTĂNEANUL          pag. 3  

Primăria Sântana 
vă informează!

Lista cheltuielilor de investiții pe clasificări bugetare

Raportul Curții de Conturi: Proced Verbal de Constatare Sântana, 19.04.2013

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIŢII TOTAL
DIN CARE, DE LA 
BUGETUL LOCAL

TOTAL, din care : 2465000 2654000

A.Lucrări în continuare 1078000 1078000

B.Lucrări noi- reparaţie capitală 1085000 1085000

C.Alte cheltuieli de investiţii 491000 491000

Din total, desfăşurat, potrivit clasificației pe capitole 
bugetare:

CAP.5402 196000 196000

TOTAL din care: 196000 196000

C.Alte cheltuieli de investiţii 196000 196000

1 .Achiziţionat echipamente şi aparatură pentru 
serviciul de evidență a persoanei

196000 196000

CAP.65.02 200000 200000

TOTAL din care: 200000 200000

A.Lucrări în continuare 200000 200000

1.Reabilitare termică Sc. Sfânta Ana, strada Câmpului 
nr. 107

100000 100000

2.Reabilitare imobil Liceul Tehnologic Sântana, 
strada Ghioceilor nr.6

100000 100000

CAP.67.02 97000 97000

TOTAL din care: 97000 97000

B.Lucrări noi- reparaţie capitală 85000 85000

1 Amenajare parc Caporal Alexa 85000 85000

C.Alte cheltuieli de investiţii 12000 12000

1 Achiziţionare centrală termică la biblioteca 
orăşenească

12000 12000

CAP.70.02 864000 864000

TOTAL din care: 774000 774000

A.Lucrări în continuare 666000 666000

1.Lucrări de proiectare şi execuţie hală de lactate 140000 140000

2.Proiect apă-canal „Extinderea şi modernizarea 
infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Arad"

517000 517000

3.PT şi execuţie vestiare la Stadionul din oraşul 
Sântana

9000 9000

C.Alte cheltuieli de investiţii 198000 198000

1 .Achiziţionare generator de sudură 7000 7000

2.Achiziţionare generator de curent electric KDE 
6700 TA

8000 8000

3.Elaborare PUZ staţie de epurare în oraşul Sântana 30000 30000

4.Elaborare PUZ zona centrală în oraşul Sântana 63000 63000

5.Achiziţionare şi montare bănci pentru stadion 10000 10000

6.Achiziţionare microbuz 30000 30000

7.Achizitionare utilaj PRB 50000 50000

CAP.8402 1297000 1297000

TOTAL din care: 1297000 1297000

A.Lucrări în continuare 212000 212000

1 .Elaborare PT şi execuţie asfaltare strada Cloşca 206000 206000

5.Dirigenție de şantier pt. asfaltare str. Cloşca 6000 6000

B.Lucrări noi- reparaţie capitală 1000000 1000000

1 .Reabilitări 5,4 km drumuri în satul Caporal Alexa 500000 500000

2.Amenajare parcare şi şanţuri pe strada Câmpului nr. 
107  (în fața Scolii gimnaziale Sfânta Ana) şi PT

85000 85000

3.Amenajare parcare şi şanţuri zona Piaţa Agroali-
mentară Sântana şi PT

85000 85000

4.Amenajare parcare în fața sediului Poliției, strada 
M.Eminescu nr.24 A

50000 50000

5 Amenajare străzi şi drumuri locale marginale în 
oraşul Sântana şi sat Cap Alexa în faza de proiectare SF

71000 71000

6.Proiecte asfaltări drumuri 20000 20000

7Amenajare drum 2 km cartier rezidenţial 189000 189000

C.Alte cheltuieli de investiţii 85000 85000

1 Achiziţionare buldoexcavator 85000 85000

Subsemnatele Groşan Vioara şi Farcaş Daniela, 
având funcţia de auditori publici externi în cadrul 
Camerei de Conturi Arad, în temeiul Legii nr. 
94/1992, privind organizarea şi funcţionarea Cur-
ţii de Conturi a României, republicată şi a delega-
ţiilor nr. 27 şi nr. 26 din 04.03.2013, am efectuat 
în perioada 04.03 -19.04.2013, misiunea de audit 
financiar asupra conturilor anuale de execuţie bu-
getară, aferent exerciţiului bugetar al anului 2012 
la Unitatea administrativ -teritorială a Oraşului 
Sântana, jud. Arad, având Codul de identificare 
fiscală 3520121 şi sediul în localitatea Sântana, 
str. Muncii, nr. 120A, jud. Arad.
In perioada supusă verificării, conducerea execu-
tivă, precum şi conducerea serviciului buget ale 
entităţii verificate au fost asigurate de:
-  d-1 Enache Viorel, în calitate de primar şi ordo-
nator de credite,
- d-na Costea Violeta, şef serviciu buget.
In timpul auditului conducerea executivă, precum 
şi conducerea serviciului buget ale entităţii verifi-
cate au fost asigurate de:
- d-1 Tomuţa Daniel Sorin, în calitate de primar şi 
ordonator de credite,
- d-na Costea Violeta, şef serviciu buget.
A. Sinteza constatărilor
În urma auditului financiar efectuat, s-au constatat 
următoarele abateri de la legalitate şi regularitate:
1. Din verificarea modului de fundamentare a ve-
niturilor proprii pentru anul 2012 la nivelul UATO 
Sântana, s-a constatat faptul că la fundamentarea 
veniturilor proprii, ordonatorul de credite nu a ţi-
nut cont de nivelul realizărilor din anul precedent, 
în condiţiile în care în ultimii doi ani acesta a fost 
mai mic de 97% pe fiecare an.
2. Contabilitatea angajamentelor bugetare şi le-
gale nu a fost condusă în prin conturile în afara 
bilanţului 8060 „Credite bugetare aprobate”, 8066 
„Angajamente bugetare” şi 8067 „Angajamente 
legale”, conform normele metodologice emise în 
această materie de către Ministerul Finanţelor.
3. Controlul intern nu a fost organizat şi exercitat 
în conformitate cu prevederile O.G.nr. l19/1999 
privind controlul intern şi controlul financiar pre-
ventiv şi ale O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru apro-
barea Codului controlului intern, cuprinzând stan-
dardele de management/control intern la entităţile 
publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control 
managerial.
4. Controlul financiar preventiv nu a fost organi-
zat în conformitate cu prevederile legale, în sen-
sul că nu s-a dispus particularizarea, dezvoltarea 
şi actualizarea Cadrului general al operaţiunilor 
supuse controlului financiar preventiv, adaptat la 
specificul entităţii şi nici „detalierea, prin liste de 
verificare (check-lists), a obiectivelor verificării, 
pentru fiecare operaţiune cuprinsă in cadrul speci-
fic al entităţii publice”, aşa cum se prevede la pct. 
2.3 din Normele metodologice generale referitoa-
re la exercitarea controlului financiar preventiv 
aprobate prin OMFP nr. 522/2003.
5. Pe anul 2012 activitatea de audit public intern 
nu a fost exercitată, nefiind angajată nici o persoa-
nă pe acest post.
6. La finele anului 2012 entitatea a înregistrat ră-
măşiţe reprezentând venituri ale bugetului local 
neîncasate la termen în sumă totală de 1.482.230 
lei, conform datelor raportate în balanţa de ve-
rificare sintetică, cont 461 „Debitori diverşi” - 
244.415 lei şi cont 464 „Creanţe ale bugetului lo-
cal” - 1.237.815 lei, din care la 22.03.2013 au mai 
rămas neîncasate impozite şi taxe în sumă totală 
de 1.278.054 lei.
7. La nivelul Unitatea Administrativ-Teritorială a 
Oraşului Sântana nu este organizată şi nici nu s-a 
desfăşurat activitatea de inspecţie fiscală, în con-
formitate cu prevederile O.G. nr. 92/2003, privind 
Codul de procedură fiscală, republicată, cu modi-
ficările şi completările ulterioare, care reglemen-
tează regulile privind această activitate.
8. Din auditul efectuat s-a constatat că în anul 
2012 SC „ZA.MI.& Co Construct Agregate” 
SRL, deşi şi-a desfăşurat activitatea de extracţie 
a pietrişului şi nisipului în perimetrul localităţii 
Sântana pe o suprafaţă de 94.815 mp nu a plătit 
la bugetul local taxa pentru eliberarea autorizaţiei 
de excavaţie necesară exploatărilor de carieră, re-
spectiv a balastierelor, taxă stabilită în timpul con-
trolului de organele fiscale la suma de 151.648 lei.
9. Din verificările efectuate de către auditorii pu-

blici externi s-a constatat faptul că în cazul unui 
număr de şapte contribuabili care deţin în propri-
etate terenuri aflate în trupuri izolate din intravila-
nul Unitatea Administrativ-Teritorială a Oraşului 
Sântana nu s-a stabilit impozitul pe teren, deşi 
organele fiscale din cadrul Unitatea Administra-
tiv-Teritorială a Oraşului Sântana deţineau toate 
informaţiile necesare în vederea stabilirii acestuia.
10. Din confruntarea datelor din evidenţa fiscală 
cu cele din registrul condus de către Serviciul de 
urbanism şi amenajarea teritoriului, aferent auto-
rizaţiilor de executare a lucrărilor de construcţii 
emise în baza Legii nr.
50/1991, republicată, s-a constatat că într-un nu-
măr de 17 cazuri, pentru autorizaţiile emise în pe-
rioada 2008 - 2009, a căror termen de finalizare a 
lucrărilor a fost anul 2012, beneficiarii autorizaţi-
ilor în cauză (persoane fizice) nu au depus decla-
raţiile de impunere.
11. Din auditul efectuat, s-a constatat faptul că în 
cazul unui număr de doi contribuabili care deţin 
în proprietate bunuri imobile, respectiv clădiri 
pe teritoriul Unitatea Administrativ-Teritorială a 
Oraşului Sântana, aflate în trupuri izolate din in-
travilanul oraşului Sântana, organele fiscale nu au 
stabilit impozitul pe clădiri, deşi organele fiscale 
deţineau datele si informaţiile necesare în vederea 
stabilirii acestuia.
12. Din confruntarea datelor solicitate în timpul 
auditului de către auditorii publici externi de la 
A.P.I.A. - Centrul local Sântana, cu cele de la 
compartimentul agricol, precum şi cele de la ser-
viciul de impozite şi taxe locale din cadrul Unita-
tea Administrativ-Teritorială a Oraşului Sântana, 
cu privire la modul în care la nivelul entităţii a fost 
stabilit impozitul pe terenul extravilan datorat de 
contribuabilii persoane juridice şi fizice, s-a con-
statat faptul că în cursul anului 2012 nu s-a pro-
cedat la stabilirea din oficiu a impozitului datorat 
de contribuabilii care au dobândit în proprietate 
terenuri şi nu au depus declaraţia de impunere afe-
rentă acestora.
13. Auditorii publici externi au constatat faptul 
că la nivelul entităţii nu s-a efectuat reevaluarea 
tuturor activelor fixe corporale din domeniul pu-
blic, de natura construcţiilor şi terenurilor aflate 
în patrimoniul instituţiei, deşi potrivit dispoziţii-
lor legale, începând cu data de 30.09.2003, insti-
tuţia publică avea obligaţia să inventarieze şi să 
reevalueze toate activele fixe corporale şi eventual 
activele fixe corporale în curs, existente în patri-
moniu.
14. Din auditarea cheltuielilor pentru încălzire, 
efectuate pentru instituţiile de învăţământ, spitale 
şi unităţile de asistenţă socială de pe raza unită-
ţii administrativ-teritoriale a oraşului Sântana s-a 
constatat că au fost decontate către EON Energie 
România SA - Tg. Mureş, pe lângă contravaloa-
rea gazelor naturale consumate pentru încălzire 
şi accizele aferente acestora, în condiţiile în care, 
potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal, pentru astfel de consumuri aceste 
entităţi sunt scutite de la plata accizelor.
15. Din verificarea modului de derulare a contrac-
tului de asociere în participaţiune nr. 4126/2005, 
încheiat cu SC ZA.MI & Co CONSTRUCT 
AGREGATE SRL s-a constatat că nu au fost res-
pectate clauzele contractuale referitoare la com-
pensaţia de 1000 mc material pe care Primăria 
Sântana trebuia să o primească în anii 2011 şi 
2012.
16. Din verificarea modului în care este înregistra-
tă şi raportată datoria publică locală s-a constatat 
faptul că la nivelul Primăriei oraşului Sântana nu 
se conduce Registrul datoriei publice, potrivit pct. 
9 din OMFP nr. 1.059/2008, privind aprobarea 
Normelor metodologice pentru înregistrarea şi ra-
portarea datoriei publice.
17. La Liceul tehnologic Sântana, precum şi la 
Şcoala generală nr. 2 Sântana s-au efectuat plăţi 
nejustificate, din transferurile primite de la Unita-
tea Administrativ-Teritorială a Oraşului Sântana, 
reprezentând valoarea accizelor incluse în factu-
rile emise pentru consumul de gaze naturale uti-
lizate pentru încălzirea instituţiilor de învăţământ 
în condiţiile in care aceste instituţii sunt scutite de 
la plata accizelor.
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Ne pregătim de Sfânta Sărbătoare a Învierii Mântuitorului!
Scară și candelă

Marinarii, trecând prin nenumărate arhipelaguri, 
în timp ce pânzele sunt deschise și înălțimea în-
cărcăturii potrivită, când urmează să se apropie 
de țărm, sunt cu luare aminte și se ostenesc și 
mai mult, astfel încât vasul să nu se ciocnească de 
vreo stâncă și osteneala de mai înainte să fie fără 
de folos. La fel se întâmplă și la alergători. Când se 
apropie de finalul cursei, atunci aleargă mai repe-
de, astfel încât să ajungă cei dintâi la final și să se 
învrednicească de premii. La fel ca și cei amintiți 
mai sus și noi creștinii, care am ajuns cu ajutorul 
lui Dumnezeu la sfârșitul acestui Post Mare, am 
călătorit în corabia postirii și am ajuns în Săptă-
mâna Mare. Dar acum nu trebuie să stăm liniștiți, 
ci trebuie să prelungim ajunarea și să înmulțim 
rugăciunea și fapta cea bună. Căci toate acestea 
trebuie să fie mai mari, după cum sunt numite și 
zilele acestei Săptămâni a Patimilor.
Și nu trebuie să fii ajuns cumva până aici, singuri. 
Ci trebuie să ne bucurăm împreună cu ceilalți 
din jurul nostru. O frumoasă pildă spune că, în 
împărăția Cerurilor nu se intră singur. Se zice că 
un tânăr urcase o scară lungă de la pământ la 
cer (asemenea postului) și, când a ajuns acolo a 
bătut la ușa Raiului. „Cine e acolo?”, a întrebat o 
voce dulce de dincolo. „Eu”, răspunse tânărul cu 
voce tare, încrezător în sine și în performanța sa 
(să zicem postul său). „Cu cine ești?”, l-a între-
bat din nou vocea dinlăuntru. „Cu nimeni. Sunt 
singur. Deschideți-mi, vă rog”. „Îmi pare foarte 
rău”, răspunse îngerul care păzea ușa, căci el era 
interlocutorul dinlăuntru. „Nu-ți pot deschide, 
pentru că avem poruncă să nu deschidem celor 
ce vin aici singuri, fără să aducă pe cineva cu ei, 
cărora le-au salvat sufletele”. Și tânărul a trebuit 
să coboare din nou pe pământ. Acum știa ce are 
de făcut. Postul e necesar, dar nu suficient pentru 
mântuirea noastră. 
Noi trebuie să ne facem pildă bună celor din jurul 
nostru, să le aducem lumină în suflete, ca aceștia, 
„văzând faptele noastre cele bune să-L preamă-
rească pe Tatăl din ceruri” (Mt. 5,16). Să fim ase-
menea unei candele acum la ceas de sărbătoare. 
Să fim ca și o candelă care, după ce a fost aprinsă, 
poate să aprindă alte zeci de mii de candele. Dacă 
această candelă se va stinge, nu va putea nici ea 
însăși să dea lumină, nici să aprindă alte candele. 
Așa și viața curată atrage după ea și pe alții. Aici 
e important să fim atenți ca viața noastră să fie 
plăcută lui Dumnezeu.
În perioada aceasta Săptămâna Patimilor – Sfin-
tele Paști – Săptămâna Luminată, bisericile devin 
neîncăpătoare. Toți credincioșii parcă vor să „re-
cupereze” viața spirituală ce le-a lipsit în timpul 
anului. Bine ar fi ca măcar așa să se întâmple. 
Știm că în Miercurea Mare a avut loc vânzarea 
Mântuitorului de către Iuda. Anul acesta, cu tea-
mă spun, cade de 1 Mai „Muncitoresc” (nu știu 
dacă i se mai zice astfel, dar așa este corect să 
numim această sărbătoare americană – sau nu 
ați știut de originea ei?). Și cum românii au fost 
obișnuiți cu paradele în aer liber, mi-e teamă că 
România creștin-ortodoxă se va rupe în două 
părți: una îmbuibată în fum de grătare, alta în-
tristată în fum de tămâie. Unii nu se pot despărți 
de Mântuitorul lor, alții de pântecele lor. 
Mare ispită îi pândește pe unii frați de-ai noștrii 
care așa cum spune Isaia în capitolul 22 – „să 
mâncăm și să bem că mâine vom muri”  - cei a 
căror „dumnezeu e pântecele”. Pentru că unii 
chiar cred că Sfintele Paști sunt ocazie de a se 
îmbuiba. Și aici amintim pe avva Dorotei, care 
vorbește despre două feluri de lăcomii: „lăcomia 
pântece¬lui” (gastrimargía) care, este „nebunia 
umplerii pân¬tecelui” și „nebunia gâtlejului” (lai-
margía) a celui care, fără a mânca neapărat mult, 
dorește mâncăruri rafinate și plăcerile gustului: 
„Când un asemenea gurmand mănâncă ceva ce-i 
place, e până într-atât de stăpânit de plăcerea sa, 
încât o ţine mult timp în gură, o plimbă încoace 

și încolo și n-o în¬ghite decât cu greu din pricina 
plăcerii pe care o încearcă” Nu vreau să comentez 
prea mult, dar aici ne „ajută” foarte bine „Mas-
ter chef”. Revenind la corabie, precizăm că dacă 
primește o încărcătură mai mare decât poate 
să ducă, se îngreunează și se scufundă în largul 
pierzaniei, trăgându-i la pieire și pe cârmaci, și pe 
marinari, și pe călători și toată încărcătura. Lipsa 
de măsură le întrece pe toate și îl scufundă pe cel 
care suferă de boala îmbuibării pântecelui, provo-
cându-i un naufragiu înfricoșător spitalicesc.
Omul modern, în special tineretul, neobișnuit 
cu viața liturgică duminicală vine în biserică, se 
simte „paralel” cu ceilalți și se comportă nea-
decvat. Se distrează la înconjurarea bisericii de 
prohod și de înviere, își aprinde lumânarea de la 
bricheta din buzunar punând accent pe focul de 
la lumânare, mai mult decât pe lumina credinței 
simbolizată de lumina lumânării. Stă deoparte de 
restul mulțimii unde fumează, bea și bârfește cu 
gașca, butonează pe smartphonuri, dar nu cumva 
să intre în biserică la slujbă că-i „păcat” de vremea 
de afară. La sfârșit vine de înviere să „servească” și 
niște paști „la pachet”. Apoi se întoarce la cheful 
de unde a plecat.
În ziua de Paști, cei care se mai pot „trezi” mai 
vin și la biserică pentru paradă și se reîntorc aca-
să la celebra și bogata masă de Paști. Până spre 
seară devin iar prea „obosiți” pentru Vecernia cu 
citirea Sfintei Evanghelii în limbi străine. A doua 
zi dacă mai mergem la biserică, bine, dar a treia 
zi... nici nu mai știm, e tot sărbătoare? Și prezența 
credincioșilor în Biserică în cele trei zile, e la fel: 
întreg, jumătate, sfert... Vineri în Săptămâna 
Luminată pomenim pe Maica Domnului și acel 
izvor tămăduitor, dar asta doar la „ortodocși”, iar 
la Duminica Tomii nu mai mergem la biserică că 
doar vine părintele în cimitir unde îl așteptăm cu 
întreaga familie. 
Pentru mulți sărbătoare de Paști rămâne un we-
ekend fastuos. Însă a amesteca sacru cu profan 
înseamnă blasfemie. Trebuie să ne facem scară și 
candelă pentru cei îndepărtați de Dumnezeu.
Avem însă nădejde că acei creștini „ocazionali de 
Paști” vor înțelege că praznicul Învierii e „vremea 
lor” când trebuie să-și dovedească conștiinței lor 
că măcar acum, în ultimul ceas au fost cu adevă-
rat creștini. Și atunci Bunul Dumnezeu îi primește 
cu bucurie.
Creștinul trăiește pentru Înviere, el moare lumii 
și se unește cu Hristos încă de aici de pe pământ. 
Dacă spui „fără Înviere” spui de fapt „fără Hristos”. 
Noi știm că a înviat și nouă ne-a dăruit viață 
veșnică. Din păcate mulți trăim ca și când Hristos 
n-ar fi înviat.
Și cei care au postit și cei care n-au postit, și cei 
din urmă și cei dintâi sunt vrednici să intre în Bi-
serica Slavei lui Dumnezeu!
 „Să ne curățim simțirile și să-L vedem pe Hristos 
strălucind, cu neapropiată lumină a Învierii. Și 
cântându-i cântare de biruință, luminat să-L au-
zim zicând: Bucurați-vă!”
Să trăim Învierea lui Hristos, învierea noastră!

Cu nevrednicie, Pr. Gabriel C. Mariș
Parohia Ortodoxă Caporal Alexa

Săptămâna Patimilor
(Săptămâna Mare)

Săptămâna Patimilor sau Săptămâna Mare exprimă 
perioada de la Florii până în Sâmbăta cea Mare inclusiv. 
În terminologia bisericească cuvântul ,,patimă” are două 
sensuri principale. El desemnează atat păcatul devenit 
omului ,,a doua fire”, cât și starea de suferinţă, de chin. 
Din punct de vedere al credinţei creștine păcatul și sufe-
rinţa sunt două realităţi profund legate. 
Sfânta Scriptură învaţă că plata păcatului este moartea. 
Păcatul impune astfel drept condiţii ale firii umane per-
vertite, înstrăinate de Dumnezeu, suferinţa și moartea. 
Așa cum nu există om fără pacat, așa nu există om care 
să nu le cunoască pe acestea.
Mântuitorul Iisus Hristos este singura Persoană din isto-
ria umanităţii întru totul asemenea nouă, afară de păcat. 
El a ,,moștenit” firea umană cu toate defectele ei, adică 
cu toate ,,rănile” păcatului. Ca Dumnezeu întrupat Hristos 
S-a supus, din dragoste pentru noi, aceleiași legi a ,,plăţii 
păcatului”, deși ar fi putut mântui neamul omenesc și 
pe altă cale. A făcut-o pentru ca El să Se regăsească în 
suferinţa și moartea fiecărui om, dar mai ales pentru ca 
fiecare om să se regăsească în suferinţa și moartea pe 
care, ca Dumnezeu, Le-a biruit prin Înviere.
De aceea, perioada liturgică a Săptămânii Patimilor, ne 
cheamă, ca la rândul nostru, să participăm la patimile 
Celui fără de păcat. Auzim această chemare într-o cân-
tare de la Denia din Vinerea Mare: ,,Închină-mu-ne Pa-
timilor Tale Hristoase...”. Nu se cere de la noi un simplu 
exerciţiu intelectual, de memorie sau de imaginaţie, ci 
prosternare, participare în chipul cel mai real cu putin-
ţă. Noi participăm la ele tot din perspectiva omului care 
nu numai că nu a înţeles adevărata însemnătate a celor 
întâmplate, ba mai mult, chiar Îl osândim la moarte. O 
facem ca și Iuda, fariseii, cărturarii, soldaţii romani sau 
iudeii care strigau : ,,Răstignește-L!, Răstignește-L!”. Iar 
dovada concretă a acestui fapt sunt păcatele și patimile 
noastre. Mai mult decat atât, ne revoltăm și refuzăm a 
purta de multe ori cu smerenie chiar consecinţele pro-
priilor noastre păcate. Ne clatinăm ca o trestie în bătaia 
vântului când se pune problema asumării suferinţei și 
morţii.
Credem într-un Iisus istoric, fără a-L mai vedea pe Hristo-
sul Bisericii, pe Hristos-euharistic, Care este cu noi până 
la sfârșitul veacurilor. Este trist că deși numărăm anii is-
toriei plecând de la Hristos, nu am ajuns în schimb ,,să 
numărăm” anii vieţii noastre și măsura deplinătăţii ei, 
plecând tot de la El.
Această perioadă de postire, aceste zile ,,speciale” pot 
constitui acel ,,început bun” pe care mereu și mereu îl 
vom pune undeva mai sus pe scara urcușului duhovni-
cesc. Ne-am obișnuit din nefericire cu ,,mersul înapoi” 
sau cu ,,căderile”, deși Sfinţii Părinţi ai Bisericii ne spun 
că urcușul duhovnicesc prin care Îl cunoaștem pe Dum-
nezeu se cere a fi unul neîncetat.
Numai așa participând, cum Biserica ne îndeamnă și ne 
mijlocește prin rânduielile sale, la Patimile Celui fără de 
pacat, putem face din patimile noastre, din suferinţele și 
încercările prin care trecem, o cale de despătimire. După 
cum Hristos ,,cu moartea pe moarte a călcat”, și noi, uniţi 
cu El, putem cu ,,patimile pe patimi să călcăm”.
Acesta este demersul ascetic pe care Biserica ne cere 
să-l urmăm împreună cu Hristos cel Înviat, după cum dă 
marturie în cântările pascale: ,,Cu patima Ta, Hristoase, 
din patimi ne-am eliberat și cu Învierea Ta din stricăciune 
ne-am izbăvit”.
Fiecare din cele șase zile ale Săptămânii Patimilor la care 
ne referim, are o însemnătate deosebită în șirul desfă-
șurării evenimentelor. Ni se pune înainte toată viaţa și 
învăţătura Domnului Hristos, pentru a înţelege mai bine 
lucrarea de răscumparare și negrăita dragoste pentru 
noi, dragoste care culminează în Sfintele Patimi.
Luni, în Săptămâna Patimilor, se face pomenirea patri-
arhului Iosif, vândut de fraţii săi cu treizeci de arginţi. El 
este o preînchipuire a lui Hristos, care a fost vândut de 
Iuda. Acuzat de desfrânare, ajunge în temniţă. În urma 
tălmăcirii unor visuri, este scos din închisoare și pus ad-
ministrator peste tot Egiptul. Stăpânirea lui Iosif peste 
Egipt era o prefigurare a biruinţei lui Hristos asupra păca-
telor lumii. Tot în această zi se face pomenire și de smo-
chinul neroditor, blestemat de Hristos să se usuce pentru 
că nu avea rod. E o pildă dată omului, din care trebuie să 
reţină, că Dumnezeu este atât iubire cât și dreptate. Deci, 
la judecata de apoi, El nu doar va răsplăti, ci va și pedepsi 
pe cei ce nu au rodit. Începând cu Denia de duminică sea-
ra, se cântă până în Sfânta și Marea Joi următorul tropar: 
,,Iată mirele vine în miezul nopţii și fericită este sluga pe 
care va afla-o priveghind; iar netrebnică e cea pe care o 
va găsi lenevindu-se. Vezi dar, suflete al meu, cu somnul 
să nu te îngreuiezi, ca să nu te dai morţii și afară din Îm-
părăţie să te încui, ci te deșteaptă strigând: Sfânt, Sfânt, 
Sfânt ești Dumnezeul nostru, pentru Născătoarea de 
Dumnezeu, miluiește-ne pe noi”.
Marţi se face pomenirea celor zece fecioare. Este o pildă 

care are menirea să ne ţină trează datoria de a trăi per-
manent în Hristos. Numai așa vom avea răspuns bun la 
judecata finală, căci prin împlinirea voii divine, Hristos 
ia chip în noi. Concluzia acestei pilde este că Hristos, 
trebuie să Se regăsească în fiecare dintre noi în orice mo-
ment, să ne recunoască și să ne identifice ca fii ai Tatălui 
ceresc. Miercuri se face pomenirea femeii păcătoase 
care a spălat cu lacrimi și a uns cu mir picioarele Mântu-
itorului, înainte de Patima Sa, ca simbol al pocăinţei și 
îndreptării omului păcătos. A făcut ceea ce doreau să facă 
femeile mironosiţe după înmormântarea Mântuitorului. 
A anticipat înmormântarea lui Hristos și pregătirea Lui cu 
miresme, ,,aducând mir de mult preţ”. 
Joia Patimilor este închinată amintirii a patru evenimen-
te deosebite din viaţa Mântuitorului: spălarea picioarelor 
Ucenicilor, ca pilda de smerenie, Cina cea de Taină la care 
Mântuitorul a instituit Taina Sfintei Euharistii, rugăciu-
nea arhierească și începutul Patimilor prin vinderea 
Domnului. După ce a săvârșit Cina cea de Taină, Mân-
tuitorul le dă Ucenicilor o nouă poruncă: ,,Să vă iubiţi 
unul pe altul. Precum Eu v-am iubit pe voi, așa și voi să 
vă iubiţi unul pe altul. Întru aceasta vor cunoaște toţi că 
sunteţi Ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii faţă de 
alţii”. Nu întâmplător în faţa Sfântului Potir, noi spunem 
Mântuitorului: ,,Nu-ţi voi da sărutare ca Iuda, ci, ca tâlha-
rul mărturisindu-mă, strig Ţie: Pomenește-mă, Doamne, 
întru împărăţia Ta”.
Vinerea Mare ne aduce aminte de sfintele, înfricoșătoarele 
și mântuitoarele Patimi ale Mântuitorului și de mărturisi-
rea tâlharului care a dobândit raiul. Pătimirile Domnului 
sunt numite sfinte, mântuitoare și înfricoșătoare: sfinte 
pentru că Cel ce suferă este Fiul lui Dumnezeu, mântui-
toare pentru că Cel ce pătimește nu este un simplu om și 
înfricoșătoare deoarece toată făptura s-a schimbat la răs-
tignirea lui Hristos: ,,soarele s-a întunecat, pământul s-a 
cutremurat și mulţi din morminte au înviat”.
În Sfânta și Marea Sâmbătă pomenim îngroparea lui 
Hristos cu trupul și pogorârea la iad cu dumnezeirea 
pentru a ridica din stricăciune la viaţă pe Adam și pe toţi 
ceilalţi drepţi care au murit cu nădejdea venirii Izbăvito-
rului. Astfel, noi zicem: ,,Când Te-ai pogorât la moarte Cel 
ce ești fără de moarte, atunci iadul l-ai omorât cu strălu-
cirea dumnezeirii. Iar când ai înviat pe cei morţi din cele 
de dedesubt, toate puterile cerești au strigat: Dătătorule 
de viaţă, Hristoase Dumnezeul nostru, mărire Ţie”.
Ajunși în ziua Sfintei Învieri, Biserica așa ne cere:
,,În Ziua Invierii să ne luminăm cu prăznuirea și unii pe 
alţii să ne îmbrăţișăm, și să le zicem fraţi și celor ce ne 
urăsc pe noi și așa să strigăm: Hristos a înviat din morţi cu 
moartea pe moarte călcând și celor din morminte viaţă 
dăruindu-le”.

Pr. Nicolae Rădulescu,  Parohia Comlăuș



Programul Să ştii mai multe, să fii mai bun a fost iniţiat de 
către Ministerul Educaţiei încă de anul trecut şcolar când 
purta numele de Şcoala altfel. Şi iată că aşa i-a rămas 
numele printre elevi şi cadre didactice deoarece timp de 
o săptămână elevii împreună cu profesorii sunt angrenaţi 
într-o serie de activităţi... altfel.
De fapt, ce inseamnă Şcoala altfel? Şcoala altfel reprezintă 
un program binevenit şi necesar deoarece în contexte non-
formale copiii şi cadrele didactice sunt mai relaxaţi, mai 
deschişi, mai uniţi. Timp de o săptămână copiii şi profesorii 
petrec impreună momente într-un mod eficient dar mult 
mai deschis. Scopul proiectului este implicarea copiilor, a 
cadrelor didactice şi a părinţilor în activităţi care să răs-
pundă preocupărilor şi intereselor diverse ale acestora, să 
pună în evidenţă talente, abilităţi şi capacităţi în diferite 
domenii.
În cadrul Liceului Tehnologic Sântana, structura Şcoala 
Generală Sfânta Ana, educatorii, învăţătorii, profesorii, 
părinţii şi elevii au avut ocazia să ia parte la o serie de 
evenimente extracurriculare precum: activitaţi cultural-
artistice, activităţi ecologice iar pentru acestea, mulţumim 
Primăriei Sântana pentru colaborare; educaţie pentru 
sănătate, cetăţenie democratică, educaţie rutieră care s-a 
desfăşurat cu ajutorul agenţilor din cadrul Poliţiei oraşului 
Sântana; activităţi tehnico-ştiinţifice etc.
Printre locaţiile care au fost vizitate cu scopul de a studia 
şi a cunoaşte mai multe, s-au numărat: Primăria Oraşului 
Sântana, bisericile Ortodoxe din Sântana şi din municipiu, 
diferite mănăstiri din Arad şi judeţele limitrofe, cabinete 
medicale individuale, Azilul de bătrâni Sântana, Parcul 
Dendrologic Macea, Complexul Muzeal Arad, Universităţi 
din Arad şi Timişoara, Biblioteca Orăşenească Sântana, 
Teatrul din Arad, staţiunea Băile Felix Oradea etc. Desigur, 
foarte multe dezbateri au avut loc şi în sălile de clasă, pe 
diferite teme alese de către elevi şi diriginţi,învăţători sau 
educatori.
Obiectivele urmărite de către cadrele didactice au fost 

următoarele: dezvoltarea relaţiilor inter şi intrapersonale; 
dezvoltarea capacităţii de comunicare prin interpretare 
artstică; educarea elevilor în vederea unui comportament 
responsabil; dezvoltarea valorilor faţă de drgostea şi ad-
miraţia în ceea ce priveşte tradiţiile româneşti şi obiceiu-
rile locale; antrenarea elevilor în activităţi extracurriculare; 
valorificarea mesajelor, gândurilor, trăirilor, sentimentelor 
prin creaţii literare şi scenete cu caracter educativ.
Dincolo de cunoştinţele pe care elevii le-au dobândit pe 
parcursul acestui program, marele câştig al Şcolii altfel este 
acela că elevii şi profesorii au avut oportunitatea de a se 
cunoaşte altfel, lăsând de-o parte stresul din timpul orelor 
de curs. Astfel, noi, cadrele didactice am ajuns la conclu-
zia că există foarte mulţi copii talentaţi în şcoala noastră, 
începând cu elevii preşclari, cei din învăţământul primar, 
gimnazial şi ajungând la cel liceal iar în această perioadă 
am reuşit să ne apropiem mult mai mult unii de alţii dar 
nu în ultimul rând am realizat cât de bine aducaţi pot fi 
majoritatea copiilor noştri şi pentru asta nu putem decât 
să le mulţumim părinţilor pentru că împreună cu noi fac 
mereu o echipă bună.

Profesor Belei Camelia

La Şcoala Gimnazială Sântana se desfăşoară programul 
,,A DOUA ŞANSĂ’’ care se adresează tuturor tinerilor şi 
adulţilor care nu şi-au completat studiile.
Cursurile încep în luna octombrie şi se finalizează în luna 
iunie.

Istoricul programului   
- Ideea programului” A doua şansă „  a fost determinată 
de contextul social românesc, în care mulţi elevi din co-
munităţile defavorizate au abandonat şcoala înainte de 
terminarea învăţământului obligatoriu
-Totul a început cu programul PHARE –„ Acces la educa-
ţie a grupurilor dezavantajate cu focalizare pe rromi”-în 
anul 2003
- Programul este structurat pe două nivele :
1. A doua şansă – pentru învăţământul primar
2. A doua şansă – pentru învăţământul secundar inferi-
or, acesta din urmă având şi o componentă de pregătire 
profesională. La finalizarea celor 4 ani de studii cursanţii 
obţin un Certificat de absolvire, iar pentru componenta 
de calificare profesională, un Certificat de calificare pro-
fesională de nivel I.
- Absolvenţii programului ,,A DOUA ŞANSĂ’’ beneficiază 
de toate drepturile învăţământului obligatoriu.

Generalităţi despre program 
-  Nu există limită de vârstă pentru cursanţi
- Se recunosc clasele parcurse anterior şi competenţele
- Programul are o multă flexibilitate
- Foarte important – persoanele care au finalizat cl. a 
VII- a în învăţământul gimnazial pot fi înscrişi numai în 
anul 2, deoarece din anul 2 încep cultura de specialitate 
pentru calificarea într-o meserie
- Formarea profesională se realizează pentru calificările 
de nivel I după programa de la şcoala de arte şi meserii
- Pentru învăţământul secundar inferior programul se 
poate desfăşura după masa, seară,în vacanţe,la sfârşit 
de săptămână - cu condiţia să fie parcurs numărul de 
ore din planul cadru,atât la educaţia de bază cât şi la 
pregătirea profesională
- La ciclul primar, fiecărui an de studiu îi corespunde un 
semestru şcolar cu durate de16-17 săptămâni - ei fac 4 
ani în 2
- La ciclul gimnazial se fac 6 ani în 4, respectiv 4 ani de 
gimnaziu şi 2 ani de şcoala de arte şi meserii
- La ciclul primar se pot înscrie cei care au cu 4 ani mai 
mult decât vârsta clasei iar la ciclul secundar inferior 
doar cei care au împlinit 14 ani
- Înscrierea în program la ciclul gimnazial se poate face 

în lunile octombrie – februarie,cei din februarie vor ter-
mina anul după parcurgerea celor 33 de săptămâni
- Se pot da examenele de certificare profesională şi în 
sesiuni din februarie
- Numărul de elevi dintr-un an este cuprins între 8-15 
, dacă scad sub 8 se poate merge în regim de simultan 
- Cei care au finalizat VII clase, pot fi orientaţi spre clasele 
cu frecvenţă redusă
- Pot fi şi cazuri de cursanţi care nu ştiu să scrie şi să citeas-
că, atunci după evaluare cursanţi sunt înscrişi în anul I
- Un cursant poate fi scutit de frecvenţa unor module aşa 
cum prevede metodologia,dacă este evaluat şi dovedeş-
te că are cunoştinţe.
- La finalizarea studiilor cursanţii de la ciclul gimnazial 
primesc o foaie matricolă,un certificat de absolvirea 
programului şi un certificat de calificare profesională de 
nivel I
- Cine eliberează aceste acte - foaia matricolă , şcoala 
gimnazială iar certificatele - liceul cu care s-a încheiat 
protocolul de colaborare
- Se poate realiza transferul cursanţilor de la o unitate 
şcolară la alta
- Se poate recunoaşte o calificare profesională obţinută 
de cursant anterior prin: calificarea adulţior; pregătire 
profesională iniţială poate avea aceeaşi calificare ca cea 
propusă de noi
- Dacă există elevi care nu vor să mai continue la zi, pot fi 
trecuţi la şansă pentru a nu abandona şcoala
- Ce conţine un dosar de înscriere în program:
- Cerere
- Foaia matricolă
- Copie după cartea de identitate
- Adeverinţă de la locul de muncă
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Ne pregătim de Sfânta Sărbătoare 
a Învierii Mântuitorului!

ŞCOALA ALTFEL... 
„SĂ ŞTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN!”

Programul „A  doua şansă”

Duminica Tomii (a doua dupa 
Paşti)  Paştile Morţilor sau 
Blajinilor. Paştile  MICI.
Învierea lui Lazăr şi a altor persoane de către 
Mântuitorul, dar mai ales Slăvita Înviere a lui 
Hristos Însuşi, sunt premiza credinţei în învierea 
noastră şi a tuturor celor din veac adormiţi. Cre-
dinţa în înviere este fundamentală în creştinism. 
Învierea lui Hristos, aşa cum spune Sf. Ap. Pavel, 
este şi arvuna învierii noastre şi a tuturor celor din 
veac adormţi. Toţi vom învia, dar nu toţi în aceeaşi 
stare: unii „spre învierea vieţii, iar alţii spre învie-
rea osândei” (cf. Ioan   5:29).
Desigur, bucuria Învierii, dar şi evenimentul Învi-
erii în sine, precum şi serbarea anuală a acesteia, 
este o mare mângâiere şi bucurie mai ales pentru 
cei adormiţi, trecuţi la Domnul (nu „în nefiinţă” 
cum se exprimă unii, care n-au idee de creşti-
nism) şi care aşteaptă învierea de obşte,dupa  
cum si noi o asteptam.      
 În vechime, mai ales prin părţile noastre, exista 
obiceiul ca ,în ziua de Paşti, la întoarcerea de la 
Biserică, creştinii să treacă pe la cimitir (mai ales 
că multe cimitire sunt chiar în preajma sfântului 
locaş) şi îi salutau pe cei adormiţi cu acelaşi salut 
„Hristos a înviat”. În legătură cu acest obicei se 
cunosc şi diferite semne minunate, cum a fost 
de exemplu în Lavra Peşterilor din Kiev, când 
un călugăr ,se spune , a intrat în peşterile unde 
sunt aşezate moaştele cuvioşilor adormiţi, şi la 
salutul „Hristos a înviat!”, cei adormiţi au răspuns 
toţi odată: „Adevărat că a înviat”. Deci Învierea ne 
adună pe toţi şi, practic, distruge zidul dintre cei 
vii şi adormiţi. Apare însă întrebarea, de unde 
acest „Paşte al blajinilor” sau al mortilor şi de ce 
este sărbătorit el anume acum?
 În primul rând trebuie să explicăm termenii. 
«Пасха блаженных», numită la ruşi mai des 
«Радоница», a dat în româneşte numele de „Paş-
tile blajinilor” care s-ar putea traduce cu „Paştile 
celor fericiţi” sau mai simplu - „Paştile celor ador-
miţi”. E acelaşi Paşti, dar extins şi sărbătorit în două 
locuri: în casele noastre, când masa este pentru cei 
vii; şi în cimitire, la morminte, când masa şi darurile 
sunt servite în cinstea celor adormiţi.
Dacă e să abordăm problema doar din punct de 
vedere spiritual, acest „Paşti al blajinilor” poate 
fi sărbătorit odată cu Paştile propriu-zis sau ime-
diat după acesta. Dar întrucât creştinii nu doresc 
doar să servească o masă sau să facă milostenie 
în cinstea celor adormiţi, ci să facă şi rugăciuni 

de pomenire pentru ei - ceea ce e foarte bine şi 
recomandabil, a fost nevoie ca „Paştile blajinilor” 
să fie mutat cu o sătămână mai târziu. Tipicul 
bisericesc interzice pomenirea morţilor în toată 
Săptămâna Luminată, inclusiv în Duminica Tomii, 
prima de după Paşti. De aceea, a fost obligatoriu 
ca această zi de pomenire a morţilor să fie mutată 
cel mai devreme posibil - şi această zi este luni, 
în săptămâna care urmează după Săptămâna 
Luminată.
In perioada comunista sărbatoarea nu se putea 
tinea lunea, de aceea s-a instituit obiceiul de a in-
cepe pomenirea mortilor înca de duminica,ceea 
ce iniţial nu era, întrucat in ziua de Duminica, pe 
toata perioada anului, pomenirile morţilor sunt 
interzise. In  acest caz însă, deja s-a  generalizat o 
exceptie, care bineinteles nu ataca invaţatura de 
credinta si nici rânduielile liturgice fundamentale 
ale Bisericii.
 Iată in cateva cuvinte originea acestei sărbatori.
Este o sărbatoare de bucurie pentru Hristos cel 
Inviat.Este o afirmare a credinţei si nădejdii noas-
tre in invierea morţilor.Este si o zi de pomenire a 
celor adormiti, dar si una plina de optimism şi bu-
curie, pentru că  prin Invierea lui Hristos, moartea 
nu mai este un sfârşit fatal,  ci doar o trecere spre 
viata vesnica alături de Hristos şi de toti sfintii şi 
dreptii care au bine - placut Lui.
In parohia Santana I si II iesirea la cimitir se face 
dupa Sf.Liturghie la ora 10,30 cimitirul catolic si la 
ora 13 cimitirul Satul Nou.
Să trăim Învierea lui Hristos, învierea noastră!

Pr. Eftimie Dobrean

Învierea Domnului, bucurie pentru toţi
Învierea Domnului, al cărei imn – Troparul învierii 
– este cel mai triumfal pe care l-a cântat şi l-a auzit 
vreodată neamul omenesc, el creează în noi creştinii, 
o stare sufletească ce nu se poate compara cu niciuna 
din cele prin care trec oamenii. Ea este efectul unei 
uşurări, bucurii, încrederi şi nădejdi, pe care nu o 
poate produce în om, nici un alt fapt, nici un alt sen-
timent, nici o schimbare, nici o emoţie din cele ce pot 
încerca sufletul nostru.
Sărbătoarea Sfintelor Paşti sau sărbătoarea Învierii 
Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos este 
inima cultului ortodox şi temelia vieţii creştine. Săr-
bătoarea Sfintelor Paşti adună sute de credincioşi în 
biserici, care după ce şi-au umplut sufletele de lu-
mină prin postire timp de şapte săptămâni, vin să îşi 
umple şi candelele cu Lumina Sfântă şi să retrăiască 
bucuria Învieri Domnului. Această sărbătoare sfântă 
le reaminteşte credincioşilor de cuvântul Sfântului 
Apostol Pavel care spune: ”Dacă Hristos n-a înviat za-
darnică este propovăduirea noastră şi zadarnică este 
şi credinţa voastră!” (I Corinteni 15,14).
Adevărul Învierii lui Hristos este lumina vieţii creştine. 
De aceea, Învierea lui Hristos este serbată nu numai în 
ziua de Paşti, ci la începutul fiecărei săptămâni. Ziua 
întâi a săptămânii este ziua Învierii Domnului, adică 
ziua de duminecă. 
Slujba de Înviere nu se săvârşeşte în interiorul bisericii 
ci în afara ei pentru că cuprinde pe toţi oamenii. Ea 
este o mărturisire în lume că toţi oamenii sunt che-
maţi la învierea cea de obşte sau învierea universală 
şi fiecare poate primi lumină, pace şi bucurie din lu-
mină, pacea şi bucuria lui Hristos potrivit intensităţii 
credinţei sale şi potrivit iubirii sale faţă de Dumnezeu 

şi faţă de semeni. Atâta lumină am adunat în candela 
sufletului nostru cât am iubit pe Dumnezeu şi pe se-
meni în viaţa aceasta.
Credinţa în Dumnezeirea şi Învierea lui Hristos este 
condiţia mântuiri noastre. Degeaba credem noi în 
gândul nostru doar, că Hristos a înviat, dacă nu-L 
mărturisim cu gura. Prin aceasta arătăm că suntem 
creştini şi toată credinţa Bisericii este rezumată în sa-
lutul pascal: ”Hristos a înviat!”.
Noaptea Învierii să ne găsească pe toţi la biserică, 
luând Sfânta Lumină, ducând-o apoi cu noi pentru a 
ne lumina casele şi familiile noastre. Să fim buni, mai 
iubitori şi să iertăm totul pentru Înviere.

“Hristos a Înviat!”
Preot Ioan Crainic, Diac.  Adrian Crainic

Parohia Ortodoxa Santana II



Aduce femei ca Ileana Cosânzeana, blânde, fără multe pretenții, dar în schimb cam 
lasă-mă să te las, se descurcă în gospodărie.
Bărbații sunt și ei mândri la trup, umblă după dragoste, dar sunt buni la inimă, inimoși și 
sfătoși, scot treburile din încurcătură, deși adeseori cu vicleșug.

În conformitate cu ordinul prefecului 
județului Arad, nr. 146/01.04.2013 și Planul 
comun de măsuri pentru aplicarea acestuia, 
cu prevederile Legii 307/2006 privind apă-
rarea împotriva incendiilor actualizată, Or-
dinul 163/2007 pentru aprobarea normelor 
generale de apărare împotriva incendiilor, 
O.U.G. nr. 21/2004 privind managementul 
situațiilor de urgență, înțelegem să vă adu-
cem la cunoștință următoarele măsuri pe care 
trebuie să la aveți în considerare pentru pre-
venirea și combaterea incendiilor provocate 
de arderea vegetației uscate și a posibilității 
de propagare a focului în fondul silvic.
- Utilizarea focului deschis în locuri cu pe-
ricol de incendiu și pe timp de vânt este in-
terzisă.
- Arderea resturilor vegetale, gunoaielor, 
deșeurilor și a altor materiale combustibile 
se faceîn locuri special amenajate, ori pe 
terenuri pregătite, cu luarea măsurilor ce se 
impun pentru împiedicarea propagării focu-
lui la vecinătăți, asigurându-se supraveghe-
rea permanentă a arderii, precum și stinge-

rea jarului după terminarea activității.
- Arderea miriștilor se face numai după lu-
area măsurilor ce se impun pentru împie-
dicarea focului la vecinătăți, asigurându-se 
supraveghereapermanentă a arderii
- Utilizarea focului deschis nu se admite la 
distanțe mai mici de 40m față delocurile cu 
pericol de explozie: gaze și lichide combusti-
bile, vapori inflamabili, explozivi etc, respec-
tiv 10m față de materiale sau substanțe com-
bustibile: lemn, hârtie, textile, carton asfaltat, 
bitum, ulei etc, fără a fi supravegheat și a fi 
asigurat prin măsuri corespunzătoare
- Arderea miriștilor se execută numai pe 
baza permisului de lucru cu foc acordat în 
urma întocmirii documentației prealabile de 
către garda de mediu
- Precizăm faptul că încălcarea prevederilor 
sus menționate, precum și nesesizarea aces-
tor încălcări autorităților abilitate, atrage 
după sine răspunderea contravențională sau 
penală, după caz, în conformitate cu actele 
normative în vigoare. 

Șef S.V.S.U. Vuiciu Alexandru-Raoul

Costea Cristian-Constantin şi Beres Alena-Dana
Goia Ciprian-Gheorghe şi Berzan Veronica

Trif Sorin şi Stoica Diana - Ioana
Pupea Petru-Florin şi Biriş Mihaiela

Paşca Ilisie şi Salvan Ioana
Farcas Vasile-Florin şi Chirilă Roxana-Corina

Varvari Octavian-Solomon şi Pitic Samira-Georgeta
Cega Mihai şi Miron Nataşa

Doresc Casă de Piatră tuturor acestor cupluri care au 
decis să pornească de acum încolo împreună pe druul 
vieții. Să se bucure împreună de fiecare clipă și să nu 
uite niciodată frumoasele sentimente care i-au adus în 
fața mea pentru a oficia legătura dintre ei.

Primar Daniel Tomuța
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Caricaturile lunii

Vorbe din bătrâni 
Aprilie

Zodia gemenilor (10 mai - 11 iunie)

Căsătoriile lunii
Martie 2013

Roua de seara și răcoarea din Maiu, aduc fân și vin mult. Ploaia caldă din Maiu e 
binecuvântare. Roiul din Maiu prețuiește un car de mălaiu. Gândacii mulți vestesc 
an mănos. Mai ploios, iunie frumos. De e brumă între Sfântul Gheorghe și Armin-
deni, va bruma și între Sânte Mării. Când sunt greieri mulți va fi fân puțin. Tunetele 
dese arată an roditor. Ploaia din Maiu dă fân destul, pâine și vin bun. Rusalii ploiase, 
culesuri frumoase.

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

• Au fost aplicate un 
număr de 9 sancţiuni 
contravenţionale la Legea 
12/1990R, în valoare de 
10000 lei şi au fost confis-
cate un număr de 2500 fire 
ţigarete fără timbru fiscal.
• Au fost aplicate un 
număr de 17 sancţiuni 
contravenţionale la Legea 

61/1991R, în valoare de 
1600 lei.
• La regimul circulaţiei au-
tovehiculelor pe drumuri-
le publice au fost aplicate 
unnumăr 65 de sancţiuni 
contravenţioanle, în valo-
are de 9700 lei.
Comisar Șef Poliţia Sântana, 

Alexandru Cuciula

Poliția Sântana vă informează:

S.V.S.U. Sântana vă aduce la cunoștință:

Poliţia Oraşului
Sântana urează 

tuturor locuitorilor 
oraşului un Paşte 
Fericit, plin de 

bucurii, sănătate şi 
belşug!
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În cadrul acestui program, Primăria Oraşului Sân-
tana în colaborare cu Liceul Tehnologic au orga-
nizat acţiuni de ecologizare desfăşurate în difer-
ite locaţii din oraşul Sântana. La această acţiune 
au participat profesori din cadrul liceului (Maria 
Paşca, Lenuţa Sava, Ioan-Pavel Zerna, Mihai 
Maralescu) împreună cu elevii acestora.

Dorim pe această cale să mulţumim conduce-
rii instituţiei de învăţământ pentru implicarea 
în această acţiune şi totodată să rugăm cetăţenii 
oraşului să menţină curăţenia în spaţiile publice.

Inspector Protecţia Mediului,
Laurenţiu Blidar

Primăria Oraşului Sântana organizează 
înscrieri şi preselecţie pentru înfiinţarea 
unei trupe de majorete. Se pot înscrie ti-
nere cu vârsta cuprinsă între 12-16 ani, 
tinere, cu o statură atletică.  Înscrierile 
şi preselecţia vor avea loc la Căminul 
cultural din Satu nou Sântana,  în data 
de 17 mai  2013,  începand cu orele 
17:00. Vă aşteptăm! 

Inspector principal,
Rozalia Mariana Paşca

Primăria Oraşului Sântana împreună 
cu Liceul Tehnologic şi Şcoala 
Gimnazială, au organizat cu ocazia Zilei 
Internaţionale a Pământului acţiuni de 
voluntariat la care au participat copii 
din învăţământul preşcolar, primar şi 
gimnazial. 
Dorim să mulţumim conducerii 
instituţiilor de învăţământ, profesorilor 
şi  tuturor elevilor pentru implicarea în 
această acţiune. 

Inspector Protecţia Mediului,
Laurenţiu Blidar

Ziua Mondială a Cărţii şi a Dreptului de Au-
tor se sărbătoreşte anual pe 23 aprilie şi este 
marcată de UNESCO în scopul promovării 
dreptului şi libertăţii lecturii, încurajarea şi 
stimularea lecturii, atragerea copiilor şi tiner-
ilor spre instituţiile de cultură, spre bibliotecă, 
spre carte şi lectură. Deviza acestei sărbători 
mondiale este: “Lectură pentru toţi”.
Cu ocazia acestei zile, Primăria Oraşului Sân-
tana şi Biblioteca Orăşenească “Ştefan Au-
gustin Doinaş” Sântana au premiat “cititorii 
fideli” ai bibliotecii, oferindu-le acestora câte 
o diplomă şi câte o carte.  Aceşti iubitori ai 
cărţilor sunt: Vlăduţ Naghiu, Alexandru Ne-

delcu, Ştefania Vedinaş, Mihaela Colompar, 
Damaris Bodea, Valentina Cadar, Robert Gro-
sz, domnişoara învăţătoare Patricia Vlaicu, 
domnul profesor Ioan Geoldeş, domnişoara 
Cristina Praţa, domnişoara Mihaela Bohotici, 
doamna Ana Ştefan, doamna învăţătoare Lu-
cia Stoica, domnul Dorin Popa, domnul in-
giner Hans Francisc Hummel, doamna Aure-
lia Stepan, doamna Floare Dărăban, doamna 
Lucreţia Trif precum şi elevii clasei a III-a de 
la Liceul Tehnologic Sântana împreună cu do-
amna învăţătoare Mariana Galea. 

Bibliotecară, Marinela Morgoş

Campania de Mediu din 13 
aprilie 2013 organizată în 
parteneriat de către RoRec şi 
Primăria oraşului Sântana s-a 
bucurat de un real succes, la 
cele 5  puncte de colectare din 
oraş adunându-se o cantitate 
însemnată de echipamente elec-
trice şi electronice.
La această acţiune au participat 
voluntari din cadrul Comparti-
mentului de Case de Tip Famil-
ial Sântana, cărora le mulţumim.
Mulţumim cetăţenilor oraşului 
Sântana care s-au implicat di-
rect în această acţiune, predând 
pentru  reciclare  o cantitate de 
aproximativ 4500 kg de echi-
pamente electrice şi electronice 

scoase din uz.
Tragerea la sorţi a taloanelor 
completate a avut loc luni, 15 
aprilie 2013, la ora 12.00. La 
această tragere la sorţi au par-
ticipat: reprezentantul RoRec, 
domnul Florin Constantinescu, 
domnul viceprimar Cornel Gli-
gor, inspectorul compartiment 
protectia mediului Laurenţiu 
Blidar, tinerii voluntari care 
au participat la colectarea 
deşeurilor şi înscrierea talo-
anelor pentru tombolă şi câţiva 
cetăţeni din oraş.
Mai jos puteţi regăsi numele 
câştigătorilor tombolei.                                             

I.   5 x Mixer
1. Rodica Căruntu 

2. Alexandru Comloşan 
3. Lucreţia Draia 
4. Cătălin Cosma 
5. Ileana Danciu 

II. 5 x Fier de călcat
1. Marius Dărăban 
2. Rodica Văşcan 
3. Valentin Stan 

4. Ioan Călaj 
5. Iolanda Zentendrey  

III. 5 x Cafetieră
1. Mihai Grosu 
2. Floare Lazăr 

3. Gheorghe Ruja 
4. Claudia Usvat 
5. Mihai Obreja

Inspector Protecţia Mediului,
Laurenţiu Blidar

”Să știi mai multe, să fii mai bun!”

“Locul deşeurilor nu e în casă”

23 Aprilie – Ziua Mondială a Cărţii şi a Dreptului de Autor

Se înființează
formație de majorete

22 aprilie - Ziua 
Internaţională a Pământului
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Să fie de bun augur!
Venirea la Sântana a lanţului de magazine  Profi 
este un eveniment local aşteptat de mult timp.  
La deschidere au fost prezente oficialităţile 
oraşului şi preoţii din localitate care au ţinut o 
slujbă de sfinţire. Cu cel de la Sântana, reţeaua 
Profi deţine164 de magazine în 89 de localităţi 
din ţară.
Suprafaţa de vânzare a magazinului ocupă 282 

mp. Profi Sântana se prezintă în formatul stan-
dard, oferind o gamă variată de 45oo de produse 
precum şi oferte săptămânale.
Venirea Profi la Sântana va schimba atât viaţa 
comercială a oraşului cât şi a celor 20 de noi 
angajaţi ai magazinului. Vechiul restaurant co-
munist  în care generaţii de consumatori au trăit 
bucurii şi tristeţi începe o nouă viaţă.

Sărbătoarea Paștilor, între trecut și prezent, după relatările unor sântăneni!

Șunca era literă de lege. Eu pregătesc 
șunca după o rețetă specială. O fierb în 
apă cu usturoi, și la sfârșit pun piper. Restul 
bineînțeles este secretul bucătăresei, dar vă 
pot spune că la fel ca pe vremuri, șunca de 
paști este cea mai gustoasă. Ouăle se fier-
beau în apă cu coji de ceapă pentru a primi 
culoarea roșie. Mergeam la divesre baluri 
care se țineau în jurul sărbătorii de Paști, 
dar nu purtam costume populare. În alte 
vremuri parcă nu mergeau așa de mulți ti-
neri la slujba de înviere a Domnului, în 
schimb acum, pe an ce trece tot mai mulți 
tineri trec pragul bisericii în noaptea slujbei. 

Consider că, în legătură cu Sfânta sarbă-
toare de Paști, sunt destul de multe tradiții 
care se pastrează și astăzi.

Pe vremea când eu eram tânăr, în apropierea Paștelui, 
un om din sat făcea “trascuri”, așa le ziceam noi. Erau gră-
mezi mai mici sau mai mari, care conțineau tot felul de 
materiale care explodau. Se făcea un foc mare, și în aces-
ta erau îndesate lemne lungi ca să ia foc. Dupa ce luau foc, 
lemnele erau aruncate în grămezile de “trascuri” și aces-
tea începeau să puște. Era o metodă extraordinară să ne 
distrăm în acele vremuri. În Vinerea Mare se bătea toa-
ca. O băteau doar flăcăii, de vineri seara până la slujba 
de înviere. Tinerii care nu intrau în biserică, stăteau în ju-
rul ei și jucau “risc”. Era un alt joc din care băieții tineri din 
acea vreme se jucau și poate câștigau bani. În dimineața 
de Paști se mânca bine cunoscuta șuncă cu hrean, cu ouă 
fierte, ceapă verde și roșii. Nu purtam costume populare, 
mergeam îmbrăcați normal, de sărbătoare cum se zicea 
atunci. Tinerii care erau mai înstăriți și își permiteau, luau 
muzicanții cu ei la plimbare pe străzi. Mergeam și petre-
ceam toată seara. 

Mi-au plăcut mai mult sărbătorile atunci.  Nu cred că 
mai sunt multe tradiții care se țin astăzi. Din păcate oame-
nii, sunt foarte răi unii cu alții. Nu se mai ajută, nu se mai 
iubesc la fel cum o făceau în trecut.

În vremurile acelea se respecta foarte mult postul Paștelui. 
Se respecta de către toată familia, fără nici o excepție. Nu se 
mânca doar de post, fără carne și celelalte alimente interzi-
se în post. Se ținea și mai mult post din punct de vedere spi-
ritual față de ce se întâmplă acum. Se mergea la biserică, la 
Sfânta slujbă. Oamenii purtau cu ei și un ou pentru ciocălit. 
Era o tradiție importantă care acum nu se prea mai respectă. 
După ce ieșeam de la biserică, mergeam la sala verde, cum îi 
spuneam, și mai petreceam acolo cu prietenii. Sâmbăta du-
pamasa, se mergea dupa salcă. Era încă o tradiție foarte fru-
moasă. Toate porțile erau împodobite cu crengi de salcie, 
cu frunze de urzică, și tot felul de alte flori care mai de care 
mai frumoase. Se spunea că urzicile erau împotriva răului. 
Se mergea cu stropitul la fete. Diferența este că pe vremea 
noastră se mergea la udat cu găleata. Era o metoda să ne 
distrăm. Nu prea ne îmbrăcam în straie populare. Oamenii 
se îmbrăcau mai mult cu haine de sărbătoare cum se spune. 
Copii primeau de sărbători haine noi, cu care se îmbrăcau.

Astăzi, din toate acele frumoase tradiții, se mai ține doar 
balul Paștelui. E mare păcat, pentru ca erau și alte meto-
de de distracție în afară de cele pe care le cunoaște tinere-
tul acum.

Mai demult, postul Paștelui era sfânt și respectat de 
către toți oamenii.Când eram mici, de post, primeam 
fasole. Primeam prima dată o supă de fasole, după 
care era o fasole mai grasă, pe care o mâncam cu acri-
turi. Chiar dacă poate nu era cea mai gustoasă mânca-
re, îmi aduc aminte cu plăcere de acele vremuri. Toată 
familia mergea la biserică. A doua zi când mergeam 
la școala, dacă părintele știa că nu am fost la biserică, 
luam o mamă de bătaie bună de tot. Pe vremea aceea 
orele se făceau și cu preoți, nu doar cu profesori cum e 
în zilele noastre. În apropierea sărbătorilor preotul ne 
și spovedea pentru că asa era tradiția bisericească. Se 
mânca carne de porc, ouă fierte și destul de rar miel. 
Carnea de miel era foarte scumpă și o aveau doar oa-
menii care creșteau oi, sau cei înstăriți care își permi-
teau să cumpere. 

Pe vremuri se ținea joc la cămin. Petrecerile înce-
peau de pe la ora două și țineau până maxim la ora 
cinci când fetele trebuiau să plece acasă. În zilele 
noastre se petrece tot mai mult.

În zilele de astăzi nu se mai păstrează tradiția. Sunt 
și tot mai puțini oameni la biserică.

Elisabeta Bozgan

Ștefan Saladea Veturia DulgheruIoan Musca

Amintirile sântănenilor sunt cele mai rele-
vante pentru a ne aduce din nou la lumi-
nă tradiția Sărbătorii Pascale în Sântana. 
Este motivul pentru care am ales să stăm 
de vorbă cu câțiva sântăneni despre ceea 
ce a reprezentat și reprezintă Sărbătoa-
rea Paștelor

S-a finalizat activitatea de 
furnizare a ajutoarelor alimentare

Şanţurile şi  înţelepciunea 
bătrânilor

Programul european de ajutor pentru persoanele defavorizate (PEAD) a cuprins anul acesta 
10 produse alimentare: 14 kg făină, 7 kg orez, 3 kg zahăr, 2 pachete/0,8 kg paste făinoase, 5 
pachete/0,5 kg biscuiţi, 1 kg fasole boabe, 2 conserve/1,56 kg mazăre, o cutie/0,8 kg bulion 
pastă, 2 cutii/1,6 kg roşii în bulion  şi 4 kg mălai. Acestea au fost distribuite la sfârşitul anului 
trecut pe baza unei liste primite de la Consiliul Judeţean către 1241 persoane (excepţie făcând 
făina, care a ajuns doar pentru 1024 oameni). Au fost ajutaţi  pensionarii cu pensia sub 400 
lei, beneficiarii de ajutor social, şomerii aflaţi în evidenţele AJOFM, inclusiv cei care nu mai 
primesc indemnizaţia de şomaj, persoanele cu handicap grav sau accentuat şi beneficiarii 
unor legi speciale – invalizi, veterani şi văduve de război.
La începutul acestui an, pentru a veni în sprijinul persoanelor aflate în dificultate, Primăria 
Sântana a solicitat suplimentarea ajutoarelor primite iniţial. Astfel că s-au mai primit: 800 kg 
făină de mălai, 616 kg paste făinoase, 100 kg biscuiţi, 1000 kg orez, 1000 kg fasole boabe, 
772 kg mazăre, 1228 kg bulion, 806 kg roşii în bulion şi 1920 kg zahăr. Pentru aceste alimente 
au fost depuse iniţial 256 de cereri, însă după începerea distribuirii acestora, în câteva zile, 
s-au înregistrat alte120 cereri pentru acest ajutor alimentar. Prin urmare, pentru a sprijini cât 
mai multe familii, s-a făcut o redistribuire a alimentelor, de la familiile în care mai multe per-
soane au fost trecute pe listă către alte familii care iniţial nu au făcut cerere.     

O vorbă înţeleaptă spune 
că „cine nu are bătrâni să 
şi-i cumpere”. Şi nu e o 
vorbă goală. S-a dovedit 
adevărată cu ploile de 
anul acesta. De mulţi ani 
nu a mai plouat atât încât 
şanţurile să fie pline cu apă 
şi pe arătură să fie lacuri. 
Bunicii noştri au brăzdat tot 
satul cu şanţuri de colectare  a apei de ploaie pentru a-ţi proteja locuinţele. 
În ultimii ani însă, s-a neglijat înţelepciunea bătrânilor. Cei tineri nu au 
mai ţinut cont de asta. Au reparat casele, au construit altele mai frumoase 
şi au astupat şanţurile cu văiugi şi cu moloz. Pe unele străzi ambele părţi 
ale drumului sunt înfundate şi apa nu mai are unde să se scurgă. Pe strada 
Rodnei unele curţi au fost inundate. În Caporal Alexa au fost de asemenea 
necazuri. Poate că de acum înainte va fi învăţătură de minte pentru toată 
lumea. Oricum, reamintim tuturor locuitorilor oraşului că prin Hotărârea 
Consiliului Local Nr. 70 din 15.04.2008, sunt obligaţi să asigure curăţarea 
şi întreţinerea şanţurilor, rigolelor şi podeţelor aferente proprietăţii.
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