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Ziar local al orașului Sântana

Apare lunar și se distribuie gratuit în Sântana și Caporal Alexa

Ziua de 26 mai 2016 se înscrie ca 
una dintre cele mai importante zile ale 
învățământului din Sântana. S-au ani-
versat 265 de ani de la în� ințarea primei 
școli pe actualul teritoriu al orașului. Săr-
bătoarea a fost una cu adevărat specială 
prin participarea profesorului universitar 
Stefan Hell, fost absolvent al Școlii Gene-
rale Nr. 1 Sântana, în prezent director al 
Institutului ,,Max Planck” din Götingen 
și câștigător al Premiului Nobel pentru 
chimie în anul 2014. Sala Liceului Tehno-
logic a fost arhiplină, printre participanți 
a� ându-se conducerea locală a orașului, 
a școlilor din zonă, reprezentanți ai me-
diului universitar din țară, ai Inspectora-
tului Școlar, profesori, elevi etc. Punctul 
culminant al ceremoniei l-a reprezentat 
discursul domnului Hell, ținut în limba 
română, deschis, presărat cu umor, cu 
amintiri din perioada petrecută în Ro-
mânia, mentionând de asemenea și cali-
tatea învățământului de care a avut parte 
în Sântana, faptul că educația primită în 
cadrul școlii orașului a fost una solidă iar 
profesorii foarte bine pregătiti.   A urmat 
o ședință a Consiliului local, în cadrul 
căreia primarul orașului, domnul Da-

niel Tomuța, a înmânat domnului Stefan 
Hell o plachetă și diploma de cetățean de 
onoare al orașului Sântana.

După numeroase alte cuvântări, 
festivitățile s-au încheiat cu un bufet în 
cantina liceului și vizitarea de către ele-
vii claselor a VIII-a  a spațiilor școlare în 
cadrul acțiunii  ,,Ziua porților deschise”. 
Totodată, trebuie felicitati și absolvenții 
claselor a XII-a care au fost premiați pen-
tru rezultatele foarte bune obținute în 
acest an școlar, cei prezenți putând ob-
serva emoțiile de pe chipul acestora dar 
și bucuria de a �  ajuns în faza � nală a 
instruirii de care au avut parte în cadrul 
școlii sântănene. Urăm pe această cale 
succes tinerilor, atât  în ceea ce priveste 
examenul de bacalaureat cât și pe drumul 
vieții care îi asteaptă de acum încolo.

A fost un eveniment remarcabil, cu o or-
ganizare impecabilă până în cel mai mic 
detaliu, pentru care conducerea liceului 
și a primăriei Sântana merită felicitări. 
Clădirile liceului,  reabilitate începând 
din 2013, parcarea nou construită cât și 
spațiile adiacente atent îngrijite, au oferit 
un decor vrednic de laudă pentru buna 
desfășurare a evenimentului. 

-La festivitatea de premiere toată 
lumea a apreciat discursul tău. Ce ne 
poţi spune despre tine?

-Mă  numesc  Căilean Viorica, sunt 
din Caporal Alexa, am absolvit Școala 
Generala “ Stefan Augustin Doinas “ 
și anul acesta am absolvit Liceul  Teh-
nologic  “Stefan Hell ‘’. Am avut onoa-
rea de a �  premiată chiar de domnul  
� zician Stefan Hell, in calitate de sefa 
de promotie. Înca de mică m-am de-
dicat învăţăturii și totodată am avut o 
inclinaţie și spre fotbal, hobby-ul meu, 
continuând la liceu alături de domnul 
profesor  Catalin Puia. 

Altfel de valori
Interviu cu eleva Căilean Viorica,

șefa de promoție a liceului „Stefan Hell”

Stefan Hell- cetățean de onoare 
al orașului Sântana

Sala de evenimente a liceului tehno-
logic a găzduit, joi, 26 mai, un dublu 
eveniment. În cadrul festivităților 
prilejuite de aniversare a 265 de 
învățământ sântănean a fost inclusă 
și ceremonia de acordare a titlului 
de Cetățean de Onoare al Orașului 
Sântana, domnului Stefan Hell. În 
cadrul ședinței de consiliu local, a 
fost aprobată cu unanimitate de vo-
turi proiectul de hotărâre promovat 
de către primarul orașului, domnul 
Daniel Tomuța. > pag.2

265 de ani de învățământ 
sântănean

Onorați de prezența laureatului Nobel, Ste-
fan Hell, liceul din Sântana a sărbătorit

265 de ani de învățământ

Școala sântăneană
Sub aspect instituțional, principalele 

repere în dezvoltarea școlii sântănene 
sunt reprezentate de în� ințarea școlilor, 
în anul 1751 în Sântana,  în 1772 în 
Comlăuș și în 1779 în satul Cherechi. 
Putem nota apoi construirea principa-
lelor edi� cii școlare de pe raza localității 

și evoluția unităților școlare până la 
structurile actuale, reprezentate de Li-
ceul Tehnologic, ce include începând 
din 2010 școala ,,Sfânta Ana” și Școala 
Gimnazială (Comlăuș) ce cuprinde și 
structura școlară ,,St. A. Doinaș” din 
Caporal Alexa. 
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Maibaumfest, Pomul de Mai tradi-
ţie a etnicilor germani sântăneni, ce 
a devenit în timp tadiţie intercultu-
rală, a adus multă bucurie elevilor și 
tinerilor din Sântana, � ind prilej de 
a îmbrăca portul popular, de a dan-
sa și cânta,de a sărbători primăvara 
alături de oaspeţi dragi.

La acest eveniment, organizat de 
Liceul Tehnologic Stefan Hell, Pri-
măria Sântana și Forumul German, 
au participat 35 perechi de dansatori 
din rândul elevilor Școlii Gimnazia-
le Sfânta Ana, structură a Liceului 
Tehnologic Stefan Hell, Ansamblul 
Busuiocul, cu trei formaţii de dan-
satori, Banat Ja cu peste 50 de dan-
satori. Astfel, după parada portului 
în ritm de fanfara,  au fost prezen-
tate dansuri germane, dansuri ro-
mânești și cântece de primăvară, în 

jurul pomului împodobit. Cântecele 
au fost acompaniate la acordeon de 
domnul Anton Bleizi� er, venit spe-
cial din Germania pentru acest eve-
niment.

Cei doi miei  au fost câștigaţi astfel: 
la tombolă, de Lukas Raab, respectiv 
la licitaţie de Karina Palcu Socaciu. 
Câștigătorii mieilor au fost însoţiţi 
de alai și fanfare cu muzica și dans 
la casele lor, unde dansul a continu-
at, spre bucuria copiilor, în cinstea 
gazdelor.

Organizatorii aduc mulţumiri 
sponsorilor EKR Sântana, Romgera 
Sântana, Brutăria Cuptorul Vrăjit, 
Brutăria Roland din Pâncota, comi-
tetul de părinţi al școlii, pentru că 
au contribuit la reușita sărbătorii 
Maiaumfest!

dr. Ana Honiges

Sarbatoarea Pomului de Mai
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Ștefan Hell s-a născut, a locuit și a făcut 
școala în orașul Sântana, � ind absolvent în 
promoţia 1977 a Școlii Gimnaziale cu clase-
le I-X Nr 1, fost Liceu de Cultură Generală 
până în anul 1976. Prin câștigarea premiu-
lui Nobel pentru chimie în anul 2014, Stefan 
Hell a devenit cea mai remarcabilă și cunos-
cută personalitate din orașul nostrum. Da-
torită domnului Hell, Sântana a devenit un 
reper pe harta mondială a știinţei.

În ședinţa consiliului de administraţie al 

Liceului Tehnologic Sântana din data de 
29.01.2015, a fost luată hotărârea de adop-
tare a denumirii: Liceul Tehnologic “Ștefan 
Hell”. 

Având în vedere cele mai sus menţionate 
și ca o recunoaștere a valorii știinţi� ce apre-
ciate la cel mai înalt nivel pe plan mondial, 
consider oportună și onorantă acordarea 
domnului Hell Stefan a titlului  “Cetăţean de 
onoare al orașului Sântana”  

Când am plecat din Sântana, cu părinții, cu trenul, era în 
dimineața zilei de 7 aprilie 1978, și aveam 15 ani. Credeam 
că mă voi întoarce în vizită peste un sau doi mai târziu, ca 
majoritatea celor care au plecat din Sântana ca să înceapă 
o nouă viață în Germania. Credeam așa cu atât mai mult cu 
cât nu aveam rude apropiate în Germania, bunicii din par-
tea mamei cât și ai tatălui meu, ca și rudele și prietenii ră-
măseseră toți în Sântana,  până și câinele, cățelul pe care îl 
credeam cel mai inteligent din lume. Omul nu știe niciodată 
ce îi rezervă viitorul, lucrurile nu s-au intamplat așa cum 
credeam și nu m-am putut întoarce în țară până în 2012, la 
peste 34 de ani după ce am plecat. Aveam aproape 50 de ani 
și veneam împreună cu soția mea și trei copii, toți născuți 
în Germania. M-am bucurat atunci să le arăt Sântana, locul 
pe care îl știau doar din povestirile mele. Familia mea s-a 
bucurat atunci foarte mult de Sântana. Unul dintre cei doi 
� i ai mei, atunci de 7 ani, spunea că trebuie să venim mai 
des aici, că doar avem și o casă aici. Se referea la casa din 
Comlăuș, pe strada Muncii, pe care părintii mei începuseră 
să o construiască în anii 70, și care ne fusese restituită în 
2008. Casa aceea era încă în construcție când am plecat, nici 
eu și nici părinții mei nu am locuit în ea vreodată. Copil � ind 
îmi doream în taină să nu se termine construcția casei din 
Comlăuș, pentru că îmi plăcea mai mult locul în care tră-
iam și care am crescut, în strada Bistriței la nr 46. La adresa 
aceasta erau două case, una veche, unde trăiau bunicii, și 
una mai nouă construită în anii 60 pentru � ica lor și pen-
tru soțul ei, adică părinții mei. Aici am petrecut copilăria, 
am învățat să merg, să vorbesc și am avut primul contact 
cu lumea. Multe s-au schimbat de atunci, desigur, majori-
tatea oamenilor pe care i-am cunoscut atunci au plecat, și o 
lume nouă a venit în locul lor. Nimic nu e mai constant decât 
schimbarea. Lumea se schimbă în � ecare zi și poate că acum 
schimbările sunt mai rapide decât înainte. Când am vizitat 
Sântana împreună cu familia mea, am vizitat și casa în care 
am crescut, str Bistritei cu Rozelor, și m-am bucurat să o văd 
în stare excelentă, și ceea ce e mai important, să mă bucur 
de o întâmpinare prietenească din partea celor care locuiesc 
acolo. Pe de altă parte m-am bucurat și de lucrurile care au 
rămas neschimbate. Sântana rămâne un oraș prietenos și 
spațios cu străzi largi deschise. Stația de tren de unde am 
plecat în anii 70 a rămas tot acolo. Și poate e doar o impresie 
dar mi s-a părut că am văzut chiar unele dintre trenurile de 
pe atunci. O altă clădire care a rămas neschimbată e biserica 
romano-catolică. Era clădirea pe care o respectam cel mai 
mult, copil � ind ba chiar mi-era puțin teamă de ea, înal-
tă și cu ceas cu patru cadrane. La vremea aceea, copiii de 
școală nu aveau ceasuri de mână, așa că � ecare era cu ochii 
pe ceasul bisericii, ca să � e siguri că nu sunt în întârziere la 
școală, sau ca nu cumva să vie târziu la masă de la joacă. Și 
școala era o clădire importantă, desigur. Mulți dintre dum-
neavoastră vă amintiți poate că pe vremea aceea orele de 
școală se făceau în mai multe clădiri din sat. Am studiat și 
în clădirea din secolul XVIII, la colțul străzii de lângă biserica 
catolică, dar pe când eram în clasa a V-a, trebuie să �  fost 

prin 1973, satul a decis să construiască școala nouă din stra-
da Câmpului. Îmi aduc bine aminte de construcția școlii noi, 
pentru că, după cum știți, pe vremea aceea se obișnuia ca 
elevii să ajute la lucrări practice. Între altele mi-aduc aminte 
că noi copiii, i-am ajutat pe constructori la căratul cărămizi-
lor de câteva ori. Cum școala nouă era de cealaltă parte a sa-
tului, acum trebuia să mă scol mai devreme dimineața, dar 
asta nu era o problemă pentru mine, mă bucuram de clădi-
rea nouă, modernă, cu ferestre mari era doar a doua sau a 
treia clădire cu două etaje din sat și de la ferestre se vedeau 
frumos dealurile din Șiria și Galșa, cu cetatea veche. Dar, 
așa cum am scris în autobiogra� a pentru Fundația Nobel, 
cel mai important factor la școală erau profesorii.  Am avut 
mult noroc pentru că Sântana avea o școală bine organiza-
tă, cu profesori tineri, în jur de 30 de ani și foarte motivați, 
ce făceau o școală de înaltă clasă. Unii dintre dumnea-
voastră șțiți că laureați Nobel din toată lumea se întâlnesc 
anual în orășelul Lindau din Germania, să-și împărtășească 
experiența de viață cu tineri și studenți de pe toate conti-
nentele. Pot să vă spun și din experiența altor laureați că 
baza câștigării unui astfel de premiu se construiește devre-
me în viață și e formată de profesorii de la școală. Sigur, nu 
este su� cient să ai profesori buni, dar fără ei e imposibil. 
Am avut profesori extraordinari la majoritatea materiilor. 
La matematică, � zică, biologie, chimie, dar și la materiile 
umaniste, la limba română sau la limba germană. Pe vre-
mea aceea, desigur, vorbeam mult mai bine românește. Dar 
să știți că încă mai am cărți de literatură română, mai ales 
poezii, de Eminescu. Din când în când mă bucur să mai ci-
tesc din ele și sunt fericit că am învățat românește în copilă-
rie. Școala nouă și vederea înspre dealurile din Șiria au avut 
pentru mine o in� uență mai mare decât ați putea crede. Îmi 
aduc aminte că în clasa a VII-a, profesorul de chimie ne-a 
explicat despre structura atomului, despre nucleul atomului 
și despre electronii care îl înconjoară. Și ne spunea că nu-
cleul conține aproape întreaga masă a atomului deși este 
de aproape 10 000 de ori mai mic decât atomul. Profesorul 
trebuie să �  văzut la mine și la alți colegi că nu ne venea 
să credem, așa că a venit la banca mea, mi-a luat penarul 
și a zis uitându-se pe fereastră: uită-te la dealul din Șiria, 
dacă toate nucleele din acesta ar �  puse împreună ar intra 
toate în penarul tău, iar penarul ar �  atunci tot atât de greu 
cât dealul. Mi s-a părut fascinant! Cum un penar să � e la 
fel de greu ca dealul din Șiria? Atunci am înțeles că științele 
naturale trebuie să � e foarte interesante. Cu această ocazie 
aș vrea să le mulțumesc profesorilor mei pentru ce făceau 
pentru noi copii de atunci și apreciez mult eforturile doam-
nei Honiges și ale colegilor ei prin care mențin acest spirit, 
cu toate că atâtea altele s-au schimbat. Aș vrea să închei cu 
altă anecdotă. Când oamenii plecau spre Germania, cum 
am făcut noi atunci, erau lăsați să ia cu ei doar 200 de kg de 
bagaje, așa că vindeau tot restul.  Noi ne-am vândut mobi-
la și a fost cumpărată de o familie din cartierul nou, strada 
Ciocârliei, sau așa ceva. Pe vremea aceea nu toate familiile 
aveau telefon, așa că părinții m-au trimis pe mine să le spun 
celor de pe strada Ciocârliei că pot să vină să ridice mobila. 
M-am dus, și căutam strada, căci nu eram foarte familiar cu 
cartierul nou. Am întrebat o bătrână care era acolo dacă nu 
cumva știe unde e strada. S-a uitat la mine și mi-a zis: îmi 
pare rău tinere dar nici eu, ca și tine, nici eu  nu sunt din 
Sântana. Trebuie să spun că la momentul acela m-a durut 
vorba aceasta. Am gândit, de la 1750, toți bunicii, străbuni-
cii și toți străbunii mei au fost născuți și crescuți în Sântana. 
Dacă cineva este din Sântana, acela sunt eu. Vremea a tre-
cut, desigur, și multe s-au schimbat, dar asta nu. Îți iei cu 
tine rădăcinile oriunde te duci.

Din punct de vedere 
educațional, școala din Sântana a avut întot-
deauna rezultate bune, oglindite prin reușitele 
școlare ale elevilor ori prin performanțele ulte-
rioare ale absolvenților. Încununarea absolută 
a acestora o constituie de departe performanța 
stiinți� că remarcabilă a profesorului Stefan 
Hell, performanță recunoscută pe plan mon-
dial prin acordarea Premiului Nobel pentru 
Chimie în anul 2014. Prezența dumnealui la 

evenimentele din orașul nostru se constituie 
într-un eveniment ce depășește ca importanță 
granițele orașului. Mai trebuie menționat că 
liceul din Sântana poartă încă din anul 2015 
numele reputatului savant, 26 mai � ind prilejul 
prin care întreaga comunitate locală și-a arătat 
recunoștința.

La aniversarea a 265 de ani de la în� ințare, să 
urăm succes Liceului Tehnologic ,,Stefan Hell” 
și să reușească să poarte cu mândrie numele 
care de aici înainte îl va face celebru.  

Profesorul universitar doc-
tor Stefan Hell devine astfel cel de-al patru-
lea cetățean de onoare al orașului. La cere-
monie au fost prezenți doi dintre cetățenii 
de onoare ai orașului domnii Johann Ker-
ner și Wolfgang Kriesemer. La întâlnirea 
din holul primăriei cu conducătorii de 
unități economice și instituții publice din 
oraș, viceprimarul Cornel Gligor a remar-
cat cu umor: sunt patru cetățeni de onoare 
ai orașului și toți sunt de origine germană, 

așteptăm cu interes să � e propus pentru 
acest titlu și un român, a� rmație care a stâr-
nit zâmbete, inclusiv pe fața lui Stefan Hell.

Laureatul Premiului Nobel pentru chimie 
în anul 2014, a primit, marţi, 24 mai, titlul 
de Doctor Honoris Causa al Universităţii 
Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, pentru con-
tribuţia la dezvoltarea microscopiei optice, 
iar în 27 mai a primit titlul de cetățean de 
onoare al municipiului Timișoara. 

265 de ani de învățământ sântănean
Școala sântăneană

Ștefan Hell: ”Dacă cineva este din Sântana, 
acela sunt eu. Vremea a trecut, desigur, și 
multe s-au schimbat, dar asta nu. Îți iei cu 

tine rădăcinile oriunde te duci.”

Ștefan Hell- cetățean deonoare
al orașului Sântana

„Învățământul sântănean trebuie 
să continue pe calea excelenței!”

„Trăim astăzi cel mai important eveniment 
din istoria învăţământului sântănean. Ală-
turi de aniversarea a 265 de ani de existenţă 
a școlii în localitatea noastră, sărbătorim și 
prezenţa excelenţei sale, d-nul prof. dr. Stefan 
Hell,  laureat al Premiului Nobel pentru chi-
mie în anul 2014 și membru de onoare al Aca-
demiei Române, absolvent cu ani în urmă al 
acestei școli, care de acum înainte, cu onoare, 
îi va purta numele.

Școala din Sântana a fost dintotdeauna re-
cunoscută prin rezultatele ei, iar peformanţa 
d-lui prof. dr. Hell, este încununarea supremă 
a acestora.

Vă mulţumim domnule profesor că datori-
tă dumneavoastră, Sântana a ajuns pe harta 
mondială a știinţei. 

Vă mulțumesc tuturor celor care astăzi 
sunteți prezenți la această dublă sărbătoare. 

Aniversarea nu este doar un moment de săr-
bătoare, ci are mult mai multe semni� cații. 
Edi� carea unui liceu este un proces di� cil, 
anevoios, realizabil cu mari eforturi intelectu-
ale, umane și � nanciare. În consecință și liceul 

din Sântana, asemenea altor edi� cii școlare, 
s-a construit într-o perioada lungă de timp, în 
urma eforturilor a generații de profesori.

Aniversarea de astăzi este și un moment de 
bilanț și în egală măsură de re� exie asupra 
viitorului învățământului din România, în 
general, și al Liceului din Santana în mod 
special.

Dragi absolvenți,
Ați avut parte de un grup de profesori de 

excepție și îmi place să cred că în toată aceas-
tă perioadă ați învățat și v-aţi format alaturi 
de ei. Astazi avem bucuria de a �  împreuna, 
în acest cadru festiv, să trăim cu emoţie aceste 
momente alături de profesorii voștri, iar peste 
ani să ne amintim cu nostalgie de acest eveni-
ment. Vă doresc să duceți numele liceului mai 
departe, să vreți să creșteți, să vă deschideți 
aripile și să zburați acolo unde este mai bine 
pentru voi.

Prezenţa deosebită a domnului profesor Ste-
fan Hell este cea mai mare onoarea pe care 
o poate avea un absolvent. Mult succes în 
viață!”-a precizat primarul orașului Sântana.

Expunere de motive privind acordarea titlului 
de “Cetăţean de onoare al oraşului Sântana”  

Reabilitarea celui de-al treilea 
corp de clădire al liceului

Liceul Tehnologic ”Stefan 
Hell” devine pe an ce trece 
o unitate de învățământ 
tot mai modernă. În 2013 
a fost reabilitat termic 
corpul central, la � nele 
anului trecut, în cadrul 
unui proiect cu � nanțare 
europeană, a fost reabilitat 
corpul în care funcționa 
mai demult internatul, 
iar anul acesta se lucrează 
la refacerea fațadei celui 
de-al treilea corp de clă-
dire, ce adăpostește sala 
de festivități și cantina. 
Lucrările sunt efectua-
te de către echipa � rmei 
Primvest, subordonată 
Consiliului Local Sântana.
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Altfel de valori
Interviu cu eleva 

Căilean Viorica,șefa depromoție 
a liceului „Ștefan Hell”

-Care este secretul re-
usiei tale?

-Secretul reusitei mele este învăţatul de 
zi cu zi 

-Ce te-a motivat să înveţi asa bine?
-Motivul pentru care am învăţat bine a 

fost sfatul mamei mele și încurajările ei.
-Ai un model în viata?
-Modelul meu în viata este mătușa 

mea, o persoană simplă care s-a ridicat 
de jos și a ajuns un om de succes

-Ce amintiri frumoase păstrezi din 
scoala?

-Cele mai frumoase amintiri din școa-
la sunt cele petrecute alături de colegii 
mei și orele de chimie

-Ce-ţi dorești pentru viitor?
-În viitor cu ajutorul lui Dumnezeu și 

sprijinul părinţiilor îmi doresc  să  ur-
mez o facultate și să îmi construiesc o 
cariera buna in viata pentru a �  de folos 
societăţii.

-Dacă vrei să transmiţi ceva colegilor tai?
-Ba� ă la bacalaureat, mult succes în 

viaţă și mă bucur ca am petrecut alături 
de ei 4 ani minunati

XII A 
 Diriginta Prof. Budurisan 
Anca, Prof. Belei Camelia

BOLBA CLAUDIA – Premiul I
DRAIA FLAVIUS – Premiul II 
DULUȘ BIANCA – Premiul III 
COMLOȘAN SAMIRA – Premiul III
BILAN NICOLETA – Menţiune I
MAYER CRISTIAN – Menţiune II 
GALE BIANCA – Menţiune III

XII B 
 Dirigintă Prof. Moroc Cătălina
JELECUŢEANU ADINA – Premiul I
ȘTEFEA ANDREA – Premiul II 
BABA VIOLETA – Premiul III 
MIHAI LIGIA – Menţiune I 
PÎŢ ALIN – Menţiune II 
PAȘCA CONSTANTIN – Menţiune III 

XII C 
Diriginte Prof. Tudose Cristian

CĂILEAN VIORICA – Premiul II + 
ȘEFĂ DE PROMOŢIE – 9,61 (2012 - 
2016)

MUNTEANU ADELINA – Premiul 
III 

REDIȘ TANIA – Menţiune I
MOROȘAN DINA – Menţiune I 
ȘUTICĂU ALINA – Menţiune II 

XII R 
 Dirigintă Prof. Niţă Irina

DANCIU IOANA – Premiul III 
VANDOR LARISA – Menţiune I 
Șefa de promoţie 2012 – 2016,  Căi-

lean Viorica va înmâna cheia șefei de 
promoţie din clasa a XI-a B, Borteș 
Flavia Viorela. 

Premianți an școlar 2015-2016 
clasele a XII-a

Cărți  și diplome pentru  
cititorii fi deli ai bibliotecii
In � ecare an, în luna aprilie este Sărbătoarea cărții, cititorului, lecturii ocazie 

cu care Biblioteca Orășenească,,Ștefan Aug.Doinaș”Sântana își premiază cei 
mai � deli cititorii ai bibliotecii, deoarece anul acesta s-a suprapus cu eveni-
mentul concursul,,Cunoașteti opera lui Stefan Aug.Doinaș? a fost amânat pe 
data de 11 mai 2016.

Biblioteca Orășenească,,Ștefan Aug.Doinaș”Sântana își respectă și cinstește 
cititorii � deli,îi promovează ca modele în societatea și sublinează puterea lec-
turiii și a cărții ca o cale sigură de educație și dezvoltare personală și socială.

  ,,Timpul a dovedit că bucuria de a citi ,plăcerea și gustul ra� nat, satisfacția 
pe care ți-o poate da lectura este darul numai al celor,, aleși”.

 ,,Refugiul în lumea cărțiilor de calitate te salvează de urăciunea realității”
  ,,Lectura ar putea �  un mijloc de alimentare spirituală, continuă ,nu nu-

mai un instrument de informație sau contemplare”
 ( M.Eliade)

 Prin acest eveniment îmi exprim întreaga gratitudine tuturor cititorilor bi-
bliotecii care iubesc lectura, demonstrând cu prisosință că bibliotecile sunt 
locuri pentru carte și oameni, că în spatele cărților pulsează viața și se a� ă 
oamenii cu bucuriile și sentimentele lor, iar cărțile și bibliotecile creează le-
gături miraculoase.

Evenimentul s-a desfășurat într-o atmosferă relaxată, cititor, bibliotecar, � -
ind onorat de prezenta d-l primar Tomuța Daniel care a oferit premiile, cât și 
a d-l viceprimar Gligor Cornel. 

Cititorii bibliotecii care au fost premiați sunt:
Elevii -Ioanovici Ovidiu,  Mnerie Darius , Roșiu Florin ,Borteș Lavinia 

, Borteș Cristina,Draia Andreea-Lup Tudor - Premiul special (pt cele mai 
multe cărții citite)

  Doamnele -Lazăr Eugenia ,Bochiș Gheorghina ,Iordache Valentina
  Domnii      -Goina Gheorghe ,Popa Florian  ,Musca Ioan.  

Bibliotecară Morgoș Marinela
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POETUL  ȘTEFAN  AUGUSTIN  DOINAȘ  
OMAGIAT LA CAPORAL ALEXA                                                                   

21 aprilie  2016

  Școala  din  localitatea  Caporal  Alexa  poar-
tă  numele  marelui  poet  ȘTEFAN  AUGUSTIN  
DOINAȘ  din  anul  2001 iar  din  anul  2003 , la 
un an după decesului  poetului , elevii  și  cadrele  
didactice  de  la  această  școală  omagiază  opera  
și  personalitatea  poetului  dispărut .   La  21  
aprilie  2016  elevii  și  cadrele  didactice    s – au  
întâlnit ca  în  fiecare  an  la  Căminul  Cultural  
din  Caporal  Alexa  la  ora prânzului, manifes-
tarea culturală bucurându-se de prezenţa unui 
public numeros, format din cadre didactice de la 
școlile din Sântana și Caporal Alexa, elevi ai șco-
lii din Caporal Alexa și părinţii acestora, precum 
și reprezentanţi ai Consiliului Local Sântana,  
primarul orașului Sântana și al satului Caporal 
Alexa,  foști  elevi  și  cadre  didactice  a  școlii  
și  grădiniței  din  localitate, părinți , reprezen-
tanţi ai cultelor  religioase precum și d  - na Ali-
na Ledeanu – președinte al Fundației Culturale 
SECOLUL 21.                                                           

 Activitatea din  acest  an  a început cu o slujbă 
religioasă o� ciată de preotul paroh, Liviu Pam� -
loiu care a accentuat dimensiunea locală, naţiona-
lă și internaţională a poetului născut în Caporal 
Alexa, după care un elev a prezentat activitatea 
poetului Ștefan Augustin Doinaș,inclusiv premi-
ile obținute  începând cu anul 1922 și terminând 
cu anul 2002, când acesta a decedat.    Apoi elevii 
școlii au recitat versuri ale poetului și au interpre-
tat cântece dedicate acestuia, textele � ind atent 
selectate de doamna profesoară  de  limbă  și  lite-

ratură  română profesoara  Adina  Lipovan .
Profesorul Mirco Garjitzky, fostul director al 

școlii, iniţiatorul acţiunii în urmă cu 14 ani, a vor-
bit despre „Premiul Doinaș” la învăţătură, premiu 
în bani iniţiat de către poet, care se acordă, în-
cepând cu anul 2002, elevului din clasele V-VIII 
cu cea mai mare medie la învăţătură la sfârșit de 
an școlar. În prezent premiul este sponsorizat de 
către Fundaţia Culturală „SECOLUL 21“ cu sediul 
în București – locul în  care  poetul a  avut  ultimul  
loc  de  muncă.

 Au fost enumeraţi toţi elevii care au obţinut 
acest premiu și anume: Alina Galeș (2002-2004), 
Anca Blăgău (2005-2007), Denisa Budișan (2008-
2009) , Estera Șuticău (2009), Patricia Nodâș 
(2010 și 2011) și Georgiana Lipovan (2011 - 
2014), Aufmuth Carmen și Sima Melisa (2015) .

 Pe fundalul scenei, a rulat power point � le cu un  
un set de fotogra� i de la ultima vizită a poetului 
în Caporal Alexa în 2001, precum și fotogra� ile 
elevilor care au primit „Premiul Doinaș” la învă-
ţătură . La � nalul programului au luat cuvântul d 
– na Alina Ledeanu și directorul Școlii Gimnazia-
le Sântana , prof. Creț Ioan Nicolae. 

 La această manifestare și – au adus contribuția 
și celelalte cadre didactice, știut � ind că o astfel 
de manifestare nu poate �  organizată numai în 
echipă, adică  doamna prof. Aurica Moț alături de 
doamnele învățătoare Musca-Neamț Liana, Adi-
na Palcu, Alina Costea, Ioana David și Andreea 
Palcu.

Se construieşte o nouă grădiniţă
Pe terenul de vizavi de spital au început lucrările de 

construire a unei grădinițe moderne după un proiect 
realizat de către Ministerului Educației Naţionale în 
anul 2011 și actualizat în 2015. Grădiniţa va avea opt 
săli de clasă, două terenuri de sport, două locuri de 
joacă, o sală multifuncţională, un cabinet medical, 
vestiare, spălătorie, parcare etc., precum și toate do-
tările necesare. Construcția trebuie � nalizată până la 

sfârșitul anului și este � nanțată în cea mai mare par-
te de către Banca Mondială și Guvernul României. 
Primăria va co-� nanța lucrările de branșamente la 
rețelele de utilități, de împrejmuire, dotarea cu centra-
le termice (după caz) și locurile de joacă pentru copii. 
La � nalizarea lucrărilor MENCȘ va asigura și dotarea 
cu mobilier.
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Vă informam în numărul trecut 
al ziarului nostru despre rezultatul 
obținut de echipa mixtă de tetratlon 
școlar a Liceului Tehnologic ,,Ștefan 
Hell” din Sântana, care s-a clasat pe 
locul al II-lea la etapa pe Regiunea de 
Vest a țării, elevii noștri � ind întrecuți 
doar de echipa Colegiului Național 
Sportiv ,,Cetate” din Deva, care a și 
obținut dreptul de a participa la etapa 
națională, de la București.

    Iată însă că după trei săptămâni 
de la acea competiție, timp în care 
nu au mai efectuat pregătire speci� -
că, și doar cu trei zile înainte de etapa 
națională, tinerii sportivi sântăneni 

au fost invitați să participe la concur-
sul de la București (14 mai), deoarece 
echipa din Deva a declarat că nu se va 
prezenta.

,,Consider că dacă am �  avut măcar 
nivelul de pregătire de la etapa regio-
nală, când am acumulat 2050 puncte, 
am �  ocupat locul al IV-lea, la nivel 
național, primele trei locuri revenind 
liceelor sportive din Iași, Cluj-Napoca 
și Constanța. Așa, ne-am clasat pe lo-
cul al VII-lea, din opt echipe, înaintea 
celei din București, rezultat care, zic 
eu, este unul mulțumitor”, ne-a decla-
rat prof. Emil Arsa. 

 Merită să-i menționăm pe cei care 

s-au întrecut, la Complexul Sportiv 
,,Iolanda Balas Soter”, cu elita atletis-
mului școlar din țară: Oxana Bilan, 

Florina Feieș, Denisa Muntean, Dani-
ela Varvari, Marin Baba, Marius Gra-
ure, Samuel Novac, Bogdan Vandor.

Concurs devenit tradiție la Sântana

 A devenit tradițional, în ultimii ani, ca la 
Sântana să se organizeze etapa județeană a 
concursului cercurilor tehnico-aplicative 
,,Prietenii Pompierilor”, rezervat elevilor 
cu vârsta cuprisă între 11-15 ani. La fel 
de tradițional, dacă se poate spune așa, 
este faptul că elevii din orașul nostru se 
numără, an de an, printre protagoniștii 
competiției. 

  Așa s-a petrecut și în 12 mai a.c., când, 
pe stadionul din Sântana, echipajul de 
fete al Liceului Tehnologic ,,Ștefan Hell”, 
pregătit de Ioan Mișcoi (din partea Sevi-
ciului Voluntar de Urgență) și prof. Emil 
Arsa, s-a clasat, din nou, pe prima treaptă 
a podiumului județean. Punctajul realizat, 
unul destul de bun (969 puncte), a fost co-
municat la Inspectoratul General pentru 

Situații de Urgență, unde s-a alcătuit un 
clasament la nivel de țară, primele cinci 
echipaje, campioane județene, urmând să 
participe la etapa națională. Din păcate, 
fetele Sântanei s-au clasat doar pe locul al 
VII-lea în acest clasament, ratând astfel, 
de puțin, șansa de a accede în elita țării.

 Rezultatul obținut de aceste fete este 
totuși unul de luat în seamă, astfel că me-
rită să le consemnăm numele: Oxana Bi-
lan, Florina Dărău, Naiana Dărău, Florina 
Feieș, Denisa Muntean, Larisa Muntean, 
Alexia Ploscaru, Iuliana Szentesi, Ligia 
Trif, Timea Toth, Daniela Varvari. 

La competiția județeană a participat și 
un echipaj mixt (băieți și fete) de la Școala 
Gimnazială Sântana, care a primit o di-
plomă de participare.

Eleva, sântăneană, Florina 
Dărău va reprezenta județul 

Arad la etapa națională a 
,,Pentatlonului Olimpic Școlar 

pentru Mileniul III”
      Cu ocazia ,,Zilei Olimpi-

ce”, s-a desfășurat la Arad-vi-
neri, 27 mai, etapa județeană 
a ,,Pentatlonului Olimpic 
Școlar pentru Mileniul III”, 
competiție, rezervată elevilor 
din clasele V-VI, care cuprinde 
cinci probe: alergare de viteză 
pe distanța de 30 metri, arun-
carea mingii de baschet cu 
două mâini, săritură în lungi-
me de pe loc, test de întrebări 
din domeniul olimpismului și 
o probă artistică. 

    Liceul Tehnologic ,,Ștefan 
Hell” din Sântana a avut trei 

reprezentante în întrecerea 
fetelor, pregătite de prof. Emil 
Arsa, care au avut rezultate 
bune. 

Astfel, Florina Dărău s-a cla-
sat pe locul I, devenind cam-
pioană județeană și va repre-
zenta județul nostru la etapa 
națională a competiției, care 
se va desfășura la Izvorani, în 
perioada 4-7 august. Celelal-
te reprezentante ale Sântanei 
la această competiție, Naiana 
Dărău și Alexia Ploscaru s-au 
clasat pe poziția a V-a, respec-
tiv a IX-a a clasamentului.

Locul al VII-lea, pe țară, ocupat de 
echipa de tetratlon școlar a Liceului 
Tehnologic ,,Ștefan Hell” din Sântana

REZULTAT MERITORIU LA TETRATLON!

Echipa de fotbal seniori a orașului 
nostru, a încheiat campionatul 2015-
2016 – pe locul al doilea. Deși în ulti-
ma etapă a învins UTA Arad în depla-
sare,  promovarea în eșalonul superior 
a fost ratată din cauza faptului că și 
echipa din Cermei - clasată pe locul I 
– a câștigat acasă cu Progresul Pecica. 
Trebuie însă remarcat faptul că în me-

ciurile directe echipa noastră a câști-
gat cu scorul de 6-1 jocul de acasă și a 
făcut egal în deplasarea de la Cermei.

          Președintele ACS Unirea, dom-
nul Cătălin Puia a declarat: „Ne mân-
drim totuși cu această performanţă 
având în vedere că aceasta este cel 
mai bun an al echipei în liga a IV-a. 
Ne mândrim și cu faptul că în lotul 

echipei Unirea se a� ă golgheterul li-
gii, Alex Capătă cu 34 goluri marcate.            
În plus, ne bucurăm pentru echipa de 
juniori A1 care va juca barajul pen-
tru titlul de campioană judeţeană și îi 
așteptăm pe suporterii noștri la acest 
joc joi, 2 iunie, ora 17:30 pe stadionul 
din Curtici. Este cea mai bună perfor-
manţă a echipei din istoria orașului.”

Echipa de fotbal ACS Unirea Sântana- vicecampioană a judeţului
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A devenit deja o tradiție ca la Sântana 
să se sărbătorească Ziua Internațională 
a dansului printr-o competiție la care au 
participat trupe de dans din tară și din 
județ. Cu ajutorul Primărie Orașului 
Sântana și a Consiliului Local,  Clubul 
Copiilor Sântana a avut posibilitatea de 
a invita la acest concurs formații din 
Alba-Iulia, Timișoara, Oradea, Arad, 
Pecica. Concursul de dans ,, Just Dan-
ce” a� at la a treia ediția a avut 160 de 
copii participanți în concurs la diferite 
categorii de vârstă și stil de dans. Astfel, 
formațiile au fost jurizate în funcție de 
stilul de dans pe care l-au ales pentru 

acest concurs, precum și vârsta copii-
lor. 

Toate formațiile participante s-au 
prezentat în concurs cu cele mai bune 
coregra� i, astfel că spectatorii au fost 
încântați de spectacolul oferit de co-
pii și coregra� i lor. Stilurile de dans 
pe care le-am admirat împreună au 
fost: fantezie coregra� că, dans con-

temporan, dans de caracter, hip-hop, 
dans modern. Toți participanții au fost 
răsplătiți cu diplome, iar câștigătorii cu 
medalii și trofee. Trupele de dans  ale 
Clubului Copiilor Sântana s-au clasat 
după cum urmează:Mini-Angels loc 
I- dans contemporan și loc II- hip-hop; 
Angels două locuri I atât pentru dans 
contemporan cât și pentru hip-hop.

În aceeași ordine de idei, trupa An-
gels a reprezentat orașul nostru la 
concursul internațional de dans ,, 
Ghiocelul de Argint”  organizat de 
Palatul Copiilor Arad unde s-a clasat 
pe locul II la stilul de dans hip-hop. 
Este un real câștig atât pentru elevi cât 
și pentru orașul nostru.

Blîndu Diana

În luna aprilie Sântana a fost gaz-
da concursului anual de judo des-
tinat copiilor până la 14 ani, con-
curs individual și pe echipe. După 
multă muncă și organizare a venit 
și răsplata, din cele 14 echipe par-
ticipante, echipa de judo a orașului 
Sântana s-a clasat pe locul 2, fiind 
întrecuţi doar de clubul C.S.M. 
Arad. Acest rezultat dovedește con-
stanţa activităţii la clubul de judo și 
dedicarea totala a celor implicaţi în 
acest proces instructiv-educativ.

La acest concurs au participat 14 
echipe din 5 judeţe:  Arad, Timiș, 
Bihor, Mureș și Cluj. 

Sportivii participanţi au fost în 
număr  194. Ei s-au întrecut de di-
mineaţa până seara pe cele 2 supra-
feţe de luptă în meciuri oficiate de 
arbitrii oficiali ai Federaţiei Româ-
ne de Judo.

Cei mai buni judoka din Sântana 
sunt: Rauţ Adriana-36kg

 Bîte Robert-46 kg
 Mărgărit Roxana-44-kg
 Rus Mihaela-36 kg 
 Bodea Priscilla-44kg
 Toţi acești copii au obţinut  locul I.
Pe treapta a  II-a a podiumului au 

urcat: Creţ Denisa-44kg
 Dobra Claudiu-27kg
 Creţ Alin-55kg
 Schintee Gabriela-57kg
 Briciu Antonia-32kg 
Oneţiu Bogdan-55kg 
Trif Sonya-44kg
Iar pe locul III pe podium au ur-

cat: Cotu Miruna-36 kg
 Lazea Mihnea-55kg 
Cotu Cătălin-66kg

 Curcă Andrei-22 kg și Sabou La-
risa-44kg

Sportivii au fost premiaţi cu di-
plome, medalii, ciocolată, flori și 
trofee.  

Pe această cale, dorim să mulţu-
mim pentru implicare în primul 
rând domnului Primar Daniel To-
muţa, Primăriei orașului Sântana 
care susţine sportul, Palatului Co-
piilor Arad,  mulţumim părinţilor 
copiilor de la judo și sponsorilor 
dupa cum urmează: S.C. Agrodep 
Sântana, Schuetzagra Impex Srl , 
Giurgiu Angela, Pizzeria Primo 
Ristorante, Florăria Exotic, S.C. 
Viky Family S.R.L, și tuturor care 
dau o mâna de ajutor ca lucrurile să 
funcţioneze în spre binele copiilor. 

Acest concurs  iși marește de la 
an la an capacitatea și valoarea, are 
un caracter amical și de verificare 
înaintea competiţiilor naţionale, 
își propune să dezvolte relaţiile in-
terumane, să promoveze Sântana 
prin Sport  și să asigure o viaţă să-
nătoasă și frumoasă practicanţilor 
de judo. 

Cupei Primaverii
la Judo

 Ediția a VI-a

Sântana,  locul II  in clasamentul pe echipe

O primăvară 
plină de succes
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Aducem la cunoștinţa 
cetăţenilor că instalaţia 
de canalizare este în ga-
ranţie pe o perioadă de 20 

de ani. Mentenanţa este 
asigurată de către Com-
pania de Apă Arad. 

Pentru orice disfuncţi-
onalitate sau defecţiune 
în această privinţă vă 
rugăm să vă adresaţi la 
Compania de Apă, Arad . 

Primăria Sântana

CIUPULIGA AUREL
VÎRCIU AVRAM
DRĂGOI SORIN

BUDIȘAN GHEORGHE

CERGAN IOAN

RUS MARIA

ȘTEFEA VIORICA

CIRIMPEI LUCICA

STANCIU AGRA

CARICATURA LUNII

În caz de avarie, 
mai jos veţi regăsi o listă 

cu telefoane utile!
Uzina de Apă Sântana - 

și pentru probleme 
legate de canalizare: 

0257 - 462138   
Compania de Apă Arad: 

0372-782686 
Enel Distribuţie Banat, 
-pentru avarii curent 

 0257-929 
   -pentru becuri arse:  

0257- 462082
 E-ON Gaz  

 0800 800 928

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

Primar, Daniel Tomuța

COMEMORĂRI

Informăm cetățenii asupra 
apariției OUG nr 14/2016 
prin care a fost modificat 
criteriul referitor la vârsta 
copiilor care pot beneficia 
de tichete sociale pentru 
grădiniță. Astfel, în prezent 
toți copiii care sunt înscriși 
la grădiniță  și frecventează 
regulat grădinița pot bene-
ficia de tichetul social, dacă 
venitul net pe membru de fa-
milie este mai mic de 284 lei. 
În calculul venitului net intră 
numai veniturile din salarii, 
pensii,  indemnizații creștere 
copii, pensii de întreținere/ 
urmaș, fără să intre în cal-
cul alocațiile de stat, burse-
le școlare, prestații sociale, 
ajutor social, ajutoare de stat 
sau  alte subvenții care nu au 
titlu de venituri salariale.

Precizăm că în forma 
inițială a Legii nr. 248/2015 
privind stimularea participă-
rii în învățământul preșcolar 
a copiilor provenind din fa-
milii defavorizate, erau eli-
gibili numai copiii înscriși 
la grădiniță cu vârste între 3 
ani și 6 ani, limitându-se ac-

cesul la stimulent pentru co-
piii care frecventează regulat 
grădinița și nu au împlinit 
3 ani, respectiv, cei care îm-
plineau 6 ani pe parcursul 
lunilor de grădiniță, dreptul 
la stimulent  înceta  după îm-
plinirea vârstei de 6 ani.

Potrivit OUG nr 14/2016 
este permisă depunerea do-
sarelor pentru acordarea 
stimulentului  și pentru anul 
școlar în curs- în termen de 
30 zile lucrătoare  (până la 
finalul anului școlar). Pre-
cizăm că tichetul social are 
valoarea de 50 lei/ lună și  se 
poate primi numai începând 
cu luna în care părintele de-
pune la sediul Serviciului 
Social solicitare.

Dosarul pentru acordarea 
stimulentului educațional 
sub forma tichetului soci-
al pentru grădiniță  conține 
următoarele documente : 
Adeverințe de salarii din 
luna anterioară ( aprilie sau 
mai 2016), ultimul cupon de 
pensii, cupon / extras de cont 
privind  alocațiile de stat ale 
copiilor, copii ale actelor 

de identitate / certificate de 
naștere  pentru toți membrii 
familiei, adeverințe ANAF  ( 
dacă părinții nu au posibili-
tatea deplasării la Arad vor 
fi solicitate de Serviciul So-
cial). 

Formularul de Cerere- 
declarație pe propria răs-
pundere pentru acordarea 
stimulentului educațional 
se oferă gratuit la Serviciul 
Social și se completează de 
părintele solicitant cu spri-
jinul personalului de speci-
alitate din Serviciul Social al 
Primăriei Sântana. Persoană 
de contact: consilier Bogoșel 
Adriana.

Pentru persoanele care au 
dosarele aprobate și au ri-
dicat tichetul social de la 
Primăria Sântana (25 co-
pii beneficiari), le reamin-
tim faptul că este interzisă 
achiziționarea de țigări sau 
băuturi alcoolice pe tichetul 
social, sau valorificarea ti-
chetului prin transformarea 
în bani.

Primăria Sântana

MODIFICĂRI LEGISLATIVE REFERITOARE LA 
BENEFICIARII DE TICHETE SOCIALE 

PENTRU GRĂDINIȚE

Căsătoriile lunii aprilie 2016
DOROȚ SORIN ȘI BERLAN PETRONELA

AVRAM ADRIAN ȘI GOTAN LILIANA- FLORICA
Luna precedentă am avut plăcerea de a o� cia 

căsătoriile unor noi cupluri sântănene care au hotărât 
să își unească destinele. Îi felicit pentru decizia luată, 
dorindu-le din inimă acestor noi familii să aibă parte 

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

Primar, Daniel Tomuța

O nouă acțiune
Joi, 12 mai, s-a desfășurat acțiunea lunară de prindere a 

câinilor fără stăpân. Echipa de ecarisaj a acționat ca de obi-
cei pe străzile principale, în centru, la piață, școli, precum 
și în zonele reclamate de cetățeni. Au fost prinși un număr 
de 8 câini, mult mai puțini comparativ cu lunile anterioare. 
La Caporal Alexa nu a fost găsit niciun câine vagabond, pe 
strada Bujorului unul, iar pe strada Poetului nu a fost prins 
niciunul. Trei câini au fugit prin gardurile rupte cu tot cu 
săgețile tranchilizante. 

Primăria Sântana

Anunt 
canalizare

Stația de pompare
Continuă în ritm alert construcția stației de epu-

rare de lângă fostul CAP Comlăuș. În paralel prinde 

contur și stația de pompare a apelor uzate (SPAU) 

de lângă vechea stație de epurare de pe strada Aurel 

Vlaicu. 

Canalizarea cere tribut
Introducerea coloanei principale a sistemu-

lui de canalizare a însemnat săparea a 49 de 
km de șanțuri cu adâncimi cuprinse între 2 și 
6m. Dacă se adaugă și racordurile către case-
le oamenilor se ajunge la un total de 100 km. 
Cam asta înseamnă în cifre cea mai mare lu-
crare de infrastructură din istoria orașului. 
Tot în mandatul 2012-2016 s-a executat și as-
faltarea a peste 21 de km de străzi. Până aici 
toate bune și frumoase, numai că acolo unde 
s-au intersectat cele două lucrări apar proble-
me. Tasarea inevitabilă a terenului peste coloa-
na de canalizare duce automat la deformarea 
asfaltului sau și mai rău. Cel mai grav caz este 
pe strada M. Eminescu. Cum canalizarea mer-

ge chiar pe mijlocul drumului, pământul din 
jurul căminului situat în intersecția cu strada 
Bucegi s-a surpat și pare că surparea se extinde 
pe o porțiune mai mare de-a lungul drumului. 
Având în vedere dimensiunile avariei, con-
structorul drumului suspectează existența unei 
in� ltrații de apă. Până una alta, repararea dru-
mului va �  suportată de către � rma construc-
toare, iar nouă nu ne rămâne decât să sperăm 
ca astfel de incidente să nu se mai repete. 

Dacă se asfaltează și apoi se sparge drumul 
pentru introducerea canalizării nu e bine, 
însă se pare că nici varianta inversă nu oferă 
garanție 100%.

Primăria Sântana

ELEGANT și CHIC
Sântana, str. Mihai Viteazul
( lîngă cofetăria Orhideea)

Rochii de gală, Rochii de zi, Blugi, Fuste, Cos-
tume, Genți, Pantaloni, Tricouri, Încălțăminte, 
Bluze, Sacouri etc

Program cu publicul
Luni- Vineri: 8:30-18: 00

-Sîmbătă: 8:30- 16:00
duminică:8:00- 13:00

Vă așteptăm!
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Unde votează alegătorii înscriși 
în Registrul electoral cu adresa de 

domiciliu sau reședință?
Alegătorii votează numai la secţia de 

votare la care este arondată strada sau 
localitatea de domiciliu sau reședință 
și unde sunt înscriși în lista electorală 
permanentă (alegătorii cetățeni ro-
mâni) sau în copia de pe lista electorală 
complementară (alegătorii cetățeni ai 
Uniunii Europene).

Cum puteți a� a la ce secție 
sunteți arondați?

Accesați https://registrulelectoral.
ro/ și introduceți datele personale 
pentru a a� a secția la care ați fost 
arondat și adresa acestei sau la sediul 
Primăriei orașului Sântana

Cu ce acte de identitate se poate 
vota la alegerile locale?

-În cazul cetățenilor români: cartea 
de identitate, cartea electronică de 
identitate, cartea de identitate pro-
vizorie, buletinul de identitate ori 
pașaportul diplomatic, pașaportul 
diplomatic electronic, pașaportul de 
serviciu, pașaportul de serviciu elec-
tronic, în cazul elevilor din școlile 
militare, carnetul de serviciu militar, 
valabile în ziua votării;

-În cazul cetățenilor Uniunii Euro-
pene: orice document valabil care le 
atestă identitatea

Care este programul de votare?
Votarea se desfășoară duminică, 5 

iunie, între orele 7.00 și 21.
Alegătorii care la ora 21.00 se a� ă în 

localul secţiei de vot pot să își exercite 
dreptul de vot.

Câte buletine de vot primește un 
votant la alegerile locale?

Fiecare alegător va primi 3 buletine 
de vot: unul pentru primar, unul pen-
tru consiliul local și unul pentru con-
siliul județean. Pentru ca votul dvs să 
� e valabil, trebuie să puneți o singură 
ștampilă cu mențiunea ”VOTAT” în 
interiorul unui singur patrulater, care 
reprezintă opțiunea voastră.

Reparații asfaltice

Deși cu oarecare întârziere, au fost � -
nalizate mare parte din lucrările de 
întreținere și reparații a străzilor din oraș. 
Intervențiile au vizat în principal cele 
două drumuri județene ce tranzitează 
orașul, dar și porțiunile de carosabil dete-
riorat de pe celelalte străzi. 

În același timp, Consiliul Județean Arad 
a reluat lucrările de reabilitare a drumului 
județean 791, ce leagă Sântana de comuna 
Zimand, lucrări întrerupte la � nele anului 
trecut. După stabilizarea structurii dru-
mului urmează turnarea unui covor asfal-
tic până la intrarea în localitatea vecină. 

Strada Aradului - numere impare nr. 1 -67 numere pare nr. 2 -34 BIS
Strada Bistriţei - numere impare nr. 1 -49 numere pare nr. 2 -32

Strada Bucegi - numere impare nr. 29 -65 numere pare nr. 34 -68
Strada Dunării - toate numerele din intervalul nr. 1 -28
Piaţa Mărășești - toate numerele din intervalul nr. 1 -53

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

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

ÎN ATENȚIA CETĂȚENILOR: Arondarea la secțiile de votare!
SECȚIA DE VOTARE NR:159

Scoala Gimnaziala Sfanta Ana Santana 
  Sectia Germana Str. Muncii,  Nr. 56

SECȚIA DE VOTARE NR:160
Liceul Tehnologic Santana -Ghioceilor nr 6

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

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

Strada Crișului- toate numerele din intervalul nr. 1 -28
Strada Ghioceilor- numere impare nr. 1 -31# numere pare nr. 2 -48

Strada Plopului- toate numerele din intervalul nr. 1 -18
Strada Rozelor-numere impare nr. 1 -19 BIS numere pare nr. 2 -26

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

SECȚIA DE VOTARE NR:161
Clubul Copiilor si Elevilor- Str. Ghioceilor, Nr. 31
Strada Aradului- numere impare nr. 69 -155 numere pare nr. 36 -78
Strada Bicazului- numere impare nr. 25 -99 numere pare nr. 26 -56

Strada Bistriţei- numere impare nr. 51 -113 numere pare nr. 34 -412
Strada Cloșca- toate numerele din intervalul nr. 2 -32

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

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

SECȚIA DE VOTARE NR:162
Scoala Gimnaziala Santana - Str. 1 Decembrie, Nr. 36

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

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

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

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

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

SECȚIA DE VOTARE NR:163
Gradinita PP nr. 2 Santana - Str. 1 Decembrie, Nr. 37

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

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

Strada Tranda� rilor- numere impare nr. 45 -75 numere pare nr. 20 -88

Strada Tudor Vladimirescu- toate numerele din intervalul nr. 1 -83

SECȚIA DE VOTARE NR:164
Gradinita PP nr. 2 Santana - Str. Muncii, Nr. 178

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

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

Strada Lucian Blaga- toate numerele din intervalul nr. 1 -19 BIS
Strada Muncii- numere impare nr. 115 -213 numere pare nr. 138 -244

Strada Română- toate numerele din intervalul nr. 1 -14
Strada Romanţei- toate numerele din intervalul nr. 1 -139

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

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

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

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

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

SECȚIA DE VOTARE NR:165
Biblioteca Orasului Santana -Str. Muncii,  Nr. 117 

SECȚIA DE VOTARE NR:166
Camin Cultural Satu Nou - Str. Unirii Nr. 1 BIS

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

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

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

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

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

Strada Mureșului- toate numerele din intervalul nr. 1 -21
Strada Păltinișului- toate numerele din intervalul nr. 1 -6

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

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

SECȚIA DE VOTARE NR:167
Gradinita PP nr. 1 Santana - Str. Unirii Nr. 1 BIS

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

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

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

Strada Primăverii- toate numerele din intervalul nr. 1 -12
Strada Prunului- toate numerele din intervalul nr. 1 -43 bis
Strada Slavici Ioan- toate numerele din intervalul nr. 1 -18

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

Strada Viorelelor- toate numerele din intervalul nr. 1 -83

SECȚIA DE VOTARE NR:168
Cămin Cultural Caporal Alexa -CAPORAL ALEXA Nr. 195

Satul Caporal Alexa- i ntegral( toate numerele de casă)
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În data de 20.05.2016 a avut loc la  
Chișineu-Criș, faza zonală a con-
cursului ”Sanitarii pricepuți”. Sân-
tana a participat cu 2 echipaje, cel 
al Liceului Tehnologic ”Stefan Hell” 
și al Școlii Gimnaziale Sântana. 

Ambele echipaje au evoluat foarte 
bine, juriul � ind impresionat atât 
de pregătirea teoretică, cât și de pre-
gătirea practică. Astfel că echipajul 
Liceului Tehnologic ”Stefan Hell” 
a obținut locul II, cali� cându-se la 
faza județeană.

La Arad, fetele au dovedit aceeași 
bună pregătire, mai ales practică, 
deși probele au fost destul de di� cile 
prin faptul că au fost mai multe vic-
time, cărora a trebuit să li se acorde 
primul ajutor. Din nou, fetele noastre 
au impresionat prin buna pregătire, 
prin seriozitatea pe care au arătat-p 
de-a lungul întregului concurs, deși 
uneori emoțiile și-au spus cuvântul.

Echipa Liceului Tehnologic a fost 
cea mai tânără echipă din concurs, 
toate elevele au fost din cls. a VI-a 

și a fost compus din: Neag Florina, 
Grada Gabriela, Blîndu Mara, Plos-
caru Alexia și Costea Maria și a fost 
coordonat de asistenta medicală 
Chetrariu Rodica.

Echipajul Școlii Gimnaziale Sânta-

na a fost compus din: Hoza Mădăli-
na, Budiu Luana, Cătană Andreea, 
Drig Ioana și Purcel Nicoleta și a 
fost coordonat de prof. Moț Aurica 
și asistenta medicală Mișcoi Monica.

Asist. Med.,Rodica Chetrariu

Sanitarii 
pricepuți

Au fost reluate asfaltările

Continuă programul de asfaltări al 
administraţiei locale. A fost turnat 
asfaltul pe strada I. Creangă, ce trece 
prin faţa bisericii ortodoxe Sânta-
na I, urmând ca în scurt timp să � e 
amenajate acostamentele. Pe strada 
A. Vlaicu, a fost asfaltat tronsonul 
dintre străzile 1 Decembrie și C. D. 
Gherea, aici realizându-se și o par-
care în faţa capelei și a cimitirului 
din Comlăuș. Din nefericire, la nici 
10 zile de la darea în folosinţă, ţeavă 
ce duce apa potabilă în cimitir s-a 
rupt, apa scursă provocând surparea 
unei porţiuni de câţiva metri pătraţi 

din parcare.   
Așa cum a fost anunţat, asfaltarea 

din bugetul propriu continuă pe 
strada Tranda� rilor. Lăţimea păr-
ţii carosabile va �  de 5 m, la care se 
adaugă acostamentele de piatră de 
0,5 m pe � ecare parte. Pentru lăr-
girea drumului s-au realizat casete 
umplute cu 35 cm balast și 25 cm 
piatră. 

Lucrările de asfaltare vor continua 
pe străzile Viorelelor, Prunului și 
Căprioarei. Se estimează că până la 
sfârșitul anului se va ajungă la peste 
35 km de străzi asfaltate.

Parcare pavată la liceu

Elevii și profesorii Liceului Tehno-
logic ”Stefan Hell” bene� ciază înce-
pând cu această lună de cea mai mare 
și mai modernă platformă pentru 
parcare din oraș. Are o suprafață de 
772 m2 și oferă 57 de locuri pentru 
parcarea autoturismelor. Un motiv în 
plus de mândrie locală este și faptul 
că întreaga suprafață este realizată din 
pavele cu grosimea de 8 cm produse la 
fabrica din Caporal Alexa. Noua par-
care completează programul actualei 
administrații de amenajare a spațiilor 
pentru parcare din fața instituțiilor, 

în ultimii ani � ind date în folosință 
parcările de la Electrokontakt, poliție, 
stația de ambulanță, parcul Kathari-
na Ackerman, biserica ortodoxă și 
școala din Caporal Alexa și biserica 
ortodoxă Sântana II. 

În bugetul pentru anul acesta mai 
este cuprinsă parcarea de la biseri-
ca penticostală Filadel� a - a cărei 
construcție va începe în scurt timp. 
În funcție de realizările bugetare, 
anul acesta este posibil să � e realiza-
tă și parcarea de la Școala ”Sf. Ana”  
pentru care s-a făcut un proiect.

S-a sfi nţit capela din Comlăuş

Duminică, 29 mai, a avut loc inau-
gurarea capelei din cimitirul parohi-
ei ortodoxe Comlăuș. 

Înaltpreas� nţitul Timotei, Arhiepi-
scopul Aradului, a condus slujba de 
s� nţire a frumoasei capele, apreciind 
râvna credincioșilor și a autorităţilor 
locale. 

Alături de cei doi preoţi ai parohiei, 
Ioan Vand și Lucian Ștefănuţ, au par-
ticipat ceilalţi preoţi din cercul misi-
onar Sântana: pr. pensionar Nicolae 
Porcolean din parohia Comlăuș, 
pr. Nicolae Rădulescu din parohia 
Sântana I, pr. Ioan Crainic și diacon 
Adrian Crainic din parohia Sântana 
II, pr. Liviu Pam� loiu din parohia 
Caporal Alexa; pr. Călin Dragoș din 
parohia Olari, și alţi preoţi ai eparhi-
ei Aradului, autorităţile locale și un 

număr mare de credincioși.
Este a doua capelă construită în 

oraș, după cea din parohia ortodoxă 
Sântana I, urmând ca odată cu în-
cheierea formalităţilor, să înceapă și 
construcţia capelei din satul Caporal 
Alexa.  

În cuvântul lui preotul paroh Ioan 
Vand a mulţumit IPSP Arhiepiscop 
Timotei pentru descinderea pentru 
a cincea oară în parohia Comlăuș, 
mulţumindu-i apoi preotului pen-
sionar Nicolae Porcolean, cel care a 
început lucrările capelei, adminis-
traţiei locale reprezentată de prima-
rul Daniel Tomuţa, pentru sprijinul 
material acordat pentru construcţia 
capelei și nu în ultimul rând enori-
așilor parohiei pentru contribuţia 
adusă la � nalizarea construcţiei


