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Ziar local al orașului Sântana

Apare lunar și se distribuie gratuit în Sântana și Caporal Alexa

B i k e  s h a r i n g  l a  S â n t a n a

A fost semnat contractul pentru 
achiziția de bike sharing, care va cu-
prinde 90 de biciclete și 8 stații care 
vor fi  amplasate pe traseul pistelor 
de biciclete.
Bicicletele care vor fi  puse spre 

închiriere sunt cuprinse în proiec-
tul ,,Amenajare piste de biciclete în 
Orașul Sântana”, proiect în cadrul 
căruia Primăria Orașului Sântana 
are o contribuție proprie de 2%. 
Pe lângă stațiile de biciclete, vor fi  

dezvoltate un site web și o aplicație 
pentru smarthphone, pentru a avea 
acces mai rapid în sistem și totoda-
tă pentru a putea închiria bicicletele.
Ne bucurăm că fi rma care a 

câștigat această licitație are o vastă 
experiență în acest domeniu. Au li-

vrat până în acest moment, 90.000 
de biciclete în întreaga lume și au 
montat 7.000 de stații. Biciclete-
le pe care le vor furniza sunt produ-
se în Canada, iar modelul care va fi  
folosit și în orașul nostru a fost im-
plementat până în acest moment și 
în marile orașe din Europa și din 
lume, dintre acestea putând amin-
tinti New York, Chicago, Barcelona, 
Londra, Washington D.C.  Monaco 
și Valencia.

Primăria Orașului Sântana

N o i  l u c r ă r i  d e r u l a t e  î n  o r a ș
Societatea de gospodărire comu-

nală afl ată sub autoritatea Consiliu-
lui Local Sântana a realizat în luna 
august următoarele lucrări:
- Lucrări de reparații tavan, sce-

nă și lucrări de zugrăveli la căminul 
cultural Caporal Alexa. 
- Reparații trotuare: Str. Zărandului, 

str. Muncii; Trotuar stație autobuz str. 
Muncii ; Treceri str. Zărandului cu str. 
Muncii;  Treceri str. Ghioceilor cu str. 
Căprioarei
- Întreținere spații verzi în toate 

parcurile orașului cât și în parcul 
din Caporal Alexa.

Primăria Orașului Sântana

N u  n e  v o m  u i t a  t r a d i ț i i l e

,,Nu ne vom uita tradiţiile”! 
Primăria Oraşului Sântana, în co-

laborare cu meşterii populari locali, 

îşi propune organizarea de întâl-
niri, pentru aducerea în actualitate 
a unor meşteşuguri /acţivităţi tradi-
ţionale locale.
 Invităm alături de noi, persoa-

ne interesate care să deprindă tai-
nele acestor frumoase meşteşuguri, 
în zilele de luni şi joi, în intervalul 
orar 10,00-12,00, la sediul Primări-
ei Săntana. 

Vă aşteptăm cu drag!
Primăria 

Orașului Sântana
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COMUNICAT,
privind înscrierea datelor în 

 Registrul Agricol
  În atentia următoarelor categorii de 

deținători de terenuri și animale:
-persoane � zice cu domiciliul � scal în 

orașul Sântana
-persoane � zice cu domiciliul � scal 

în alte localități, dar cu proprietăți în 
oraș

-persoane juridice cu domiciliul � scal 
în orașul Sântana (societăti comercia-
le, societăti/asociații agricole, unități de 
învățământ, sanitare, culte recunoscu-
te, unitățile de prestări servicii, ocoale 
silvice de stat și private etc., cu excepția 
unităților aparținând MAN, MAI, SRI, 
MJ 

-persoanele juridice cu domiciliul � s-
cal în alte localități, care dețin pe raza 
orașului Sântana bunuri ce fac obiectul 
înscrierii în registrul agricol, precum 
terenuri agricole  (inclusiv grădini din 
intravilan, pomi fructiferi, vița de vie 
etc.) sau silvice, animale domestice si/
sau animale sălbatice crescute în cap-
tivitate (bovine, ovine, caprine, porci-
ne, cabaline, iepuri, animale de blană, 
păsări, familii de albine etc.), utilaje si 
instalații pentru agricultură și silvicul-
tura, construcții etc.

Categoriile mentionate mai sus au 
obligația de a declara pentru înscri-
erea în Registrul Agricol al orașului 
Sântana datele privind suprafețele de 
terenuri agricole (inclusiv grădini fami-
liale), utilaje agricole, animalele, păsări-
le, familiile de albine, pomii fructiferi si 
construcțiile pe care le exploatează sau 
le dețin în proprietate, pe raza orașului 
Sântana

(1) Înscrierea în registrul agricol a 
datelor privind componența gospodă-
riei/exploatației agricole fără personali-
tate juridică se face pe baza declarației 
date de capul gospodăriei sau, în lipsa 
acestuia, de un alt membru major al 
gospodăriei, care dispune de capacitate 
deplina de exercițiu….

Înscrierea în registrul agricol a datelor 
privind clădirile și terenurile, a titula-
rului dreptului de proprietate asupra 
acestora, precum și a schimbării catego-
riei de folosință se poate face pe bază de 
documente anexate la declarația făcută 
sub semnătura capului gospodăriei sau, 

în lipsa acestuia, a unui membru major 
al gospodăriei, sub sancțiunea nulității.

În cazul în care nu există documente, 
înregistrarea în registrul  agricol a date-
lor privind clădirile și terenurile, a titu-
larului dreptului de proprietate asupra 
acestora, precum și schimbării catego-
riei de folosință se poate face pe baza 
declarației date sub semnătura capului 
gospodăriei sau, în lipsa acestuia, de un 
alt membru major al gospodăriei, sub 
sancțiunea nulității. Aceste declarații 
pot �  date, potrivit  opțiunii persoanei 
� zice obligate să declare în registrul 
agricol, după cum urmează:

 a)  în fața secretarului localității;
 b) in fata notarului public;
 c) la misiunile diplomatice și o� ciile 

consulare ale României.
Inscrierea în registrul agricol a datelor 

privind cladirile si terenurile, a titularu-
lui dreptului de proprietate asupra aces-
tora, precum si a schimbarii categoriei 
de folosinta se poate face numai pe baza 
de documente, anexate la declaratie:

-titluri de proprietate/extras C.F. pen-
tru terenuri;

-extras de carte funciara pentru imo-
bil/constructii;

-acte de stare civila pentru completa-
rea C.N.P.- ului membrilor gospodariei.

Potrivit art. 20 alin. (1) din O.G nr. 
28/27.08.2008, nedeclararea datelor care 
fac obiectul registrului agricol, declara-
rea de date neconforme cu realitatea, 
refuzul de declarare, constituie contra-
ventie si se sanctioneaza cu amenda de 
la 100 lei la 500 lei in cazul persoanelor 
� zice, iar in cazul persoanelor juridice, 
cu amenda de la 300 lei la 1.500 lei. 

Avand in vedere cele aratate mai sus, 
persoanele � zice (inclusiv persoanele 
care locuiesc în zonele de blocuri) și ju-
ridice deținătoare de terenuri, animale 
sau alte bunuri ce fac obiectul înscrierii 
în registrul agricol, au obligația să de-
clare datele mai sus mentionate în vede-
rea înscrierii în Registrul Agricol.

Primăria Orașului Sântana

Arderea miriștilor, 
interzisă

Agricultorii care nu respectă 
această condiţie vor �  penalizaţi 
- Agenţia de Plăţi și Interven-
ţie pentru Agricultură (APIA) 
anunţă pe fermieri că trebuie să 
respecte bunele condiţii agricole 
și de mediu cu accent, în această 
perioadă, pe GAEC 6.1, conform 
căruia este interzisă arderea mi-
riștilor și a resturilor vegetale pe 
terenul arabil, precum și a ve-
getaţiei pajiștilor permanente. 
Obiectivul acestei condiţii este 
menţinerea materiei organice în 
sol prin aplicarea măsurilor de 
gestionare minimă a miriștilor 
și resturilor vegetale, precum și 
menţinerea unui nivel minim de 
întreţinere a soiului prin proteja-
rea pajiștilor permanente. “Agri-
cultorii care utilizează teren ara-
bil (inclusiv pajiști temporare) 
nu trebuie să ardă miriștile și/
sau resturile vegetale rezultate 
după recoltarea culturilor (paie 
de cereale păioase, vreji de plan-
te proteice sau de cartof, coceni 
de porumb, tulpini de � oarea 
soarelui, rapiţă etc.), inclusiv 
miriștile sau iarba rămasă după 
cosirea pajiștilor temporare. De 
asemenea, nu este permisă arde-
rea vegetaţiei pe pajiștile perma-
nente, obiectivul acestei condiţii 
� ind menţinerea unui nivel mi-
nim de întreţinere a solului prin 
protejarea pajiștilor permanen-
te. Agricultorii care utilizează 
pajiști permanente nu trebuie 
să ardă vegetaţia, inclusiv iarba 
rămasă după cositul pajiștilor”,. 
Agricultorilor care nu respectă 
această condiţie li se vor aplica 
reduceri la suma totală de plată, 

conform modului de aplicare a 
reducerilor și excluderilor pen-
tru nerespectarea GAEC, indi-
ferent de suprafaţa arsă. APIA a 
încheiat cu Garda Naţională de 
Mediu și cu inspectoratul Gene-
ral pentru Situaţii de Urgenţă un 
protocol de colaborare privind 
acţiunile de monitorizare a mo-
dului de respectare de către fer-
mieri a bunelor condiţii agricole 
și de mediu referitoare la arderea 
miriștilor și a resturilor vegetale 
pe terenul arabil și la arderea pa-
jiștilor permanente. Prin acţiuni 
comune, se urmărește reducerea 
cazurilor de ardere a miriștilor 
și a vegetaţiei, prin sancţionarea 
celor care încalcă aceste dispozi-
ţii, de către toate cele trei insti-
tuţii semnatare ale protocolului. 
“în cazul în care arderea a fost 
provocată de cauze necunoscu-
te, iar fermierul prezintă la APIA 
copia sesizării înregistrată la po-
liţie sau la Inspectoratul General 
pentru Situaţii de Urgenţă pri-
vind acest fapt, condiţia GAEC 
6.2. este respectată. Documentul 
doveditor, speci� cat mai sus, tre-
buie să � e emis de către autorită-
ţile competente înaintea efectuă-
rii controlului și să � e valabil la 
data efectuării controlului. Dacă 
documentul are data eliberării 
ulterioară controlului, fermie-
rilor li se vor aplica reduceri la 
suma totală de plată, conform 
modului de aplicare a sancţiuni-
lor pentru nerespectarea GAEC”,

Primăria Orașului Sântana

ÎN ATENŢIA 
FERMIERILOR

Donare de sânge 
la Primăria Orașului Sântana

Joi, 26.08.2021, a avut loc o nouă acțiune de donare de sânge în in-
cinta Primăriei Orașului Sântana. Spre bucuria noastră, numărul de 
donatori a crescut, astăzi donând aproximativ 25 de persoane. 
Îndemnăm toți cetățenii Orașului Sântana și satului aparținător Ca-

poral Alexa, să se alăture tuturor acțiunilor de donare de sânge.  
Primăria Orașului Sântana

B o x  l a
 U n i r e a  S â n t a n a

Începând din luna septembrie, CS 
Unirea Sântana va înfi ința o nouă ra-
mură sportivă: box. Sunt așteptați să se 
înscrie pentru inițiere și performanță 
băieți și fete cu vârsta cuprinsă între 
5 și 20 de ani. Înscrierile se fac înce-
pând cu 1 septembrie la doamna in-
spector Club Sportiv  Giurgiu Angela 
, telefon: 0745 304 309. Nu se perce-
pe taxă.
Noua secție de box va fi  condusă de 

domnul Ruben Stoia, antrenorul lotu-
lui național de cadeți al României. 

Primăria Orașului Sântana
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- În cadrul ziarului local Sântă-
neanul care va apărea în luna au-
gust dorim să realizăm o serie de 
interviuri cu concetățeni de ai 
noștri care locuiesc în străinătate. 
Având în vedere că și dumneavoas-
tră locuițit în prezent în străinatate 

vă rugăm sa vă prezentați și să ne 
spuneți câteva cuvinte despre dum-
neavoastră.
-   Mă numesc Doroț Petru, am 

53 de ani și locuiesc în Belgia,în  
orașul Aalst, fi ind desemnat și 
Președintele Rromilor din Belgia. 
Din anul 2001 și până în prezent am 
o fi rmă de construcții și lucrez in-
dependent. Tatăl meu a fost Doroț 
Petru, zis LUSCA, acesta a militat 
pentru drepturile rromilor, el fi ind 
o persoană infl uentă în comunitatea 
noastră.
 Pe vremea lui Ceaușescu, Româ-

nia fi ind o țară sub regim comunist, 
nu era la fel de dezvoltată ca alte 
țări, cu toate că proveneam dintr-
o familie care era stabilă din punct 

de vedere fi nanciar, mi-am dorit să 
descopăr lumea și să mă dezvolt din 
punct de vedere profesional așa că 
am decis să plec în Ungaria unde 
am lucrat timp de 4 luni, ulterior 
am plecat în Franța unde am făcut 
școala militară timp de 4 luni. Am 
făcut parte din Legiunea Franceză și 
am fost trimis în Irak, iar la întoar-
cerea mea din Irak am fost medali-
at cu Crucea Comemorativă de Răz-
boi.
- Când ați plecat din Sântana?
- Am plecat din Sântana în luna 

martie a anului 1989.
- La cât timp după plecarea du-

meavoastră ați revenit în orașul 
natal si cum l-ați regăsit?
-  M-am întors înapoi acasă abia în 

anul 1996, iar primul sentiment pe 
care l-am avut în acea vreme când 
am pășit înapoi în orașul natal a fost 

cel de libertate.
- Cum regăsiți acum orașul Sân-

tana? Doriți să transmiteți câteva 
cuvinte pentru Sântăneni?
-  Acum Sântana se afl ă la un alt ni-

vel, un prim pas important a fost tre-
cerea acestuia de la comună la oraș. 
Sântana se dezvoltă tot mai mult pe 
zi ce trece, avem drumurile asfalta-
te, avem apă, canalizare, gaz. Sân-
tana este mult mai curată și are mai 
multe spații verzi și locuri de joacă 
pentru copii.
 În fi ecare familie trebuie să existe 

un membru care are un loc de mun-
că și un venit stabil, doar așa putem 
tinde spre un trai mai bun, iar aces-
te lucruri nu se pot realiza ușor dacă 
copiii nu sunt trimiși la școala, prin 
învățământ vine schimarea. Iar la 
nevoie, să nu uităm să fi m oameni și 
să ne ajutăm unii pe alții.

- În cadrul ziarului local Sântă-
neanul care va apărea în luna au-
gust dorim să realizăm o serie de 
interviuri cu concetățeni de ai 
noștri care locuiesc în străinătate. 
Având în vedere că și dumneavoas-
tră locuițit în prezent în străinatate 
vă rugăm sa vă prezentați și să ne 
spuneți câteva cuvinte despre dum-
neavoastră.
-  Mă numesc Doroț Cornel, sunt 

fost locuitor al orașului Sântana, 
unde mă reîntorc an de an cu drag, 
iar în perioada în care revin acasă 

sunt pastor la biserica din comunita-
tea noastră.
- Când ați plecat din Sântana?
-    Am plecat din Sântana în anul 

1998, iar împreună cu soția și cei 
șase copii ai noștri am decis să ră-
mânem defi nitiv în Belgia. 
- La cât timp după plecarea du-

meavoastră ați revenit în orașul 
natal si cum l-ați regăsit?
-  M-am reîntors acasă după 3 ani, 

adică în anul 2001. Când am revenit 
în orașul meu natal, am avut deza-
măgirea de a-l regăsi exact așa cum 

l-am lăsat...străzile nu erau asfalta-
te, nu aveam canalizări, nu erau par-
curi amenajate.
- Cum regăsiți acum orașul Sân-

tana? Doriți să transmiteți câteva 
cuvinte pentru sântăneni?
- Orașul Sântana prinde contur, 

este tot mai dezvoltat și mai frumos, 
majoritatea drumurile au asfalt, 
există piste pentru bicicliști, parcuri 
în care copiii se pot juca liniștiți... 
Acum Sântana este locul unde 

m-aș reîntoarce defi nitiv.
   Sântănenilor doresc să le transmit 

toate gândurile mele bune, Dumne-
zeu să le binecuvânteze atât lucruri-

le pământești cât și cele spirituale. 
Le doresc multă sănătate, pace și 

liniște sufl etească. 

- În cadrul ziarului local Sântă-
neanul care va apărea în luna au-
gust dorim să realizăm o serie de 
interviuri cu concetățeni de ai 
noștri care locuiesc în străinătate. 
Având în vedere că și dumneavoas-
tră locuiți în prezent în străinătate 
vă rugăm să vă prezentați și să ne 
spuneți câteva cuvinte despre dum-
neavoastră.

- Numele meu este Anamaria Bu-
diu, am crescut în Sântana, am prac-
ticat și studiat sportul, care mai 
târziu mi-a deschis uși spre noi 
orizonturi. Momentan locuiesc în 
orășelul german Bad Aibling unde 
profesez ca antrenoare de judo. 
- Când ați plecat din Sântana?
- Sunt o tânara  emigrantă, din anul 

2016. Povestea lui Ștefan Hell după 

câștigarea premiului Nobel, mi-a 
validat decizia să încerc să practic 
sportul meu preferat și  în Germa-
nia.
- La cât timp după plecarea du-

meavoastră ați revenit în orașul 
natal și cum l-ați regăsit?
- „Cu cât mai mult lucrurile se 

schimbă, cu atât ele rămân de fapt 
la fel”
Sântana se schimbă în bine, zi de zi. 

Dar pentru mine ea ramâne aceeași 
– Acasă! Și vin acasă de câte ori am 
ocazia - în fi ecare concediu. 
Ca să vă dau exemple concrete: 

părinții mei sunt foarte încântați de 
pista de biciclete, iar eu văd cu ochi 
buni investițiile pe plan sportiv: săli 
de sport, terenuri și bani alocați pen-
tru dezvoltarea sportului. Aceste lu-
cruri au menirea să crească copiii 
orașului Sântana într-un mediu fru-
mos și sănătos.
- Cum regăsiți acum orașul Sân-

tana? Doriți să spuneți câteva cu-
vinte pentru Sântăneni?
Să vă urmați pasiunile și să fi ți de-

plin încredintați că nimic din ce se 
întâmplă nu este întâmplător. 
Să nu vă fi e frică să încercați lu-

cruri noi, și să nu faceți compromi-
suri niciodată. În felul acesta, nu 
veți avea regrete și tot ce este al vos-
tru veți obține!

M ă  î n t o r c  c u  d r a g  a c a s ă

De vorbă cu Budiu Anamaria

Vara este anotimpul vacanțelor, în care fi ecare dintre noi dorim 
să mergem în locuri frumoase, plăcute, dragi. Și unde poate fi  mai 
plăcut și mai drag decât acasă?! Sute de sântăneni plecați în stră-
inătate vin să-și petreacă o parte din concediu acasă, la Sântana. 
Casele  pustii în restul anului capătă viață, străzile orașului se um-
plu de oameni, și localurile publice se animează. Atmosfera este de 
sărbătoare, pe fețele oamenilor se citește bucuria reîntâlnirii cu cei 
dragi, discuțiile nu se mai termină.

De vorbă cu Doroț Cornel

De vorbă cu Doroț Petru

S Â N T Ă N E A N U L
Ziar local al orașului Sântana
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- În cadrul ziarului local Sân-
tăneanul care va apărea în luna 
august dorim să realizăm o serie 
de interviuri cu concetățeni de ai 
noștri care locuiesc în străinătate. 
Având în vedere că și dumneavoas-
tră locuițit în prezent în străinatate 
vă rugăm sa vă prezentați și să ne 
spuneți câteva cuvinte despre dum-
neavoastră.
- Buna ziua tuturor!  Pentru cei care 

nu mă cunosc, numele meu este Mă-
dălina Moldovan și am 22 de ani. 
M-am născut și am locuit în orașul 

Sântana până în momentul absolvirii 
examenului de bacalaureat, moment 
în care a venit și dorința de a-mi con-
tinua studiile într-o altă țară.
- Când ați plecat din Sântana?
- Am plecat din Sântana în toam-

na  anului 2017, moment în  care am 
decis să mă stabilesc defi nitiv în Re-
gatul Unit al Marii Britanii, în scop 
academic, cât și social și economic. 
Am urmat studii universitare în ca-
drul Universității Sunderland din 
Londra, în urma cărora am obținut 
licența în arte cu onoruri în Conta-

bilitate și Finanțe, fi ind desemnată 
șefă de promoție a anului 2021. 
- La cât timp după plecarea du-

meavoastră ați revenit în orașul na-

tal si cum l-ați regăsit?
- Am revenit in Sântana periodic, 

intervalul nedepășind 12 luni.
- Cum regăsiți acum orașul Sânta-

na? Doriți să transmiteți câteva cu-
vinte pentru Sântăneni?
-  Din perspectiva mea, pe tot par-

cursul acestor 4 ani a fost vizibilă 
dezvoltarea digitală, educațională și 
socială a Sântanei.  Sper ca această 
orientare spre dezvoltare sa continue 
în așa fel încât să devină o normali-
tate, iar trecerea timpului să ne arate 
evoluția orașului natal din punct de 
vedere al infrastructurii, a dezvoltă-
rii economice, sociale, culturale. 

- În cadrul ziarului local Sântănea-
nul care va apărea în luna august 
dorim să realizăm o serie de intervi-
uri cu concetățeni de ai noștri care 
locuiesc în străinătate. Având în ve-
dere că și dumneavoastră locuițit în 
prezent în străinatate vă rugăm sa vă 
prezentați și să ne spuneți câteva cu-
vinte despre dumneavoastră.
-  Bună ziua, mă numesc Johann 

Kreitler, m-am născut în Orașul Sân-
tana, am locuit în Comlăuș, iar ulte-
rior am plecat în Germania și m-am 
stabilit în comuna Bad Füssing. Actu-
almente, sunt pensionar, iar din mo-
mentul plecării mele și până în pre-
zent am revenit cu drag în Sântana. În 

momentul de față, am o casă unde lo-
cuiesc pe perioada concediilor, dar eu 
împreună cu soția ne gândim la posi-
bilitatea de a ne reîntoarce defi nitiv în 
orașul nostru natal. 
- Când ați plecat din Sântana?
Am plecat din Sântana în anul 1984, 

adică la vârsta de 35 de ani când frate-
le mamei mele, care a luptat în al- II-
lea război mondial s-a stabilit în Bad 
Füssing și și-a dorit să ne reîntregim 
familia.
- La cât timp după plecarea dumea-

voastră ați revenit în orașul natal si 
cum l-ați regăsit?
-  După ce am decis să mă mut în 

Germania, la aproximativ un an de 

când am plecat, am venit înapoi în vi-
zită și am regăsit o Sântana săracă în 
acea perioadă. O Sântana care nu avea 
infrastrucutră, nu avea drumuri asfal-
tate, canalizare...nu se întâmplase ni-
mic nou și frumos în acel an în care 
eu am lipsit. 
- Cum regăsiți acum orașul Sânta-

na? Doriți să transmiteți câteva cu-
vinte pentru Sântateni?
-  Sântana de acum față de cea din 

anul 1985 este mult mai frumoasă, are 
drumurile asfaltate, clădirile renovate, 
parcuri frumos amenajate, canalizare, 
apă potabilă, pistă de biciclete, tot ce 
este necesar pentru un oraș. Îmi place 
foarte mult orașul Sântana, deoarece 
este vizibil că acesta s-a dezvoltat, iar 
aici în Sântana am o grămadă de prie-
teni de diferite naționalități la care re-

vin cu drag.
Sântănenilor doresc să le transmit 

următorul lucru: Sântana este un oraș 
la care doresc să mă reîntorc, este un 
oraș primitor care este într-o continuă 
dezvoltare. Vă doresc tuturor multă 
sănătate!

- În cadrul ziarului local Sântă-
neanul care va apărea în luna au-
gust dorim să realizăm o serie de 
interviuri cu concetățeni de ai 
noștri care locuiesc în străinătate. 
Având în vedere că și dumneavoas-
tră locuițit în prezent în străinatate 
vă rugăm sa vă prezentați și să ne 
spuneți câteva cuvinte despre dum-
neavoastră.
- Mă numesc Ioanovici Gheorghe 

și de 20 de ani m-am stabilit în în 

Bruxelles.  În primii 10 ani când 
m-am stabilit în Belgia am lucrat 
ca independent având o fi rma de 
construcții, iar din anul 2012  lucrez 
la primăria din Schaerbeek.
- Când ați plecat din Sântana?
- Am plecat în jurul anului 2000 

din Sântana, deoarece în acea peri-
oadă locurile de muncă erau destul 
de limitate, iar eu îmi doream un vi-
itor mai bun pentru familia mea.
- La cât timp după plecarea du-

meavoastră ați revenit în orașul 
natal si cum l-ați regăsit?
- Am revenit în Sântana în anul 

2011 când lucrurile deja începuseră 
să intre în mișcare.
- Cum regăsiți acum orașul Sân-

tana? Doriți să transmiteți câteva 
cuvinte pentru Sântăneni?
- Sântana este mult mai frumoa-

să, pe lângă dezvoltarea vizibilă a 
infrastructurii, a comerțului, acum 
Sântana pot spune că arată ca un 
mic orășel din occident.
Să fi e mai respectuoși, să mun-

cească pentru a avea tot ce își do-
resc și oriunde merg să lase loc de 
bună ziua.

Domnul Adrian Gaudi a plecat din 
România în 1997. Este unul dintre 
românii care au avut un mare suc-
ces în străinătate. Avea 19 ani când 
împreună cu familia s-a stabilit în 
Bruxelles. Are trei copii și conduce 
o afacere importantă. Vine în Ro-
mânia de obicei vara.
- De ce ați ales chiar Belgia?
- Pentru că acolo am avut niște rude. 

Poate că și din acest motiv ne-am in-
tegrat repede. Limba franceză o mai 
știam de acasă, de la școală.
- Cum v-ați descurcat acolo?
- Pot spune că am reușit acolo, fi -

nanciar și din punct de vedere al in-
tegrării. Unii dintre membrii familiei 
ocupă posturi importante pe teritoriul 
belgian, respectiv unul are un post 
într-o bancă ofi cială, iar altul este pre-
zentator offi  cial BMW. Totuși revin 
cu plăcere în România și am dorința 
de a arăta copiilor, locurile din care 
am plecat. Copiii s-au născut acolo și 
sunt integrați mai bine, vorbesc fran-
ceză, engleză și fl amandă.
- Ați reușit să dezvoltați o afacere 

importantă, despre ce este vorba?
- Avem afaceri în domeniul imo-

biliar și o fabrică de sucuri. Am vă-

zut cu placere pe rafturi în benzină-
riile din România sucuri fabricate de 
fi rma noastră. Nu am uitat niciodată 
de unde am venit și de multe ori i-am 
ajutat pe consătenii noștri oferindu-le 
un loc de muncă.
- Cum vede orașul nostru cineva 

care trăiește în altă parte și vine doar 
în vizită?
- Eu văd o schimbare totală din punct 

de vedere al infrastructurii urbanisti-
ce, însă ar trebui schimbată puțin și 
mentalitatea unora dintre noi. Liberta-
tea trebuie să aducă cu sine și schim-
barea de mentalitate.
- Stiu că aveți intenția de a deschi-

de un hotel în Sântana. În ce stadiu 
sunteți?
- Da, este clădirea de lângă primărie 

și este amenajată în acest scop. Spe-
răm ca în luna mai 2022 să-l inaugu-

răm.
- Care este secretul succesului?
- Punctualitatea și organizarea pro-

fesională. Santana are poate cea mai 
numeroasă comunitate la Bruxelles 
și mulți dintre compatrioții noștri au 
reușit. 

M ă  î n t o r c  c u  d r a g  a c a s ă
De vorbă cu Gaudi Adrian

De vorbă cu  Ioanovici Gheorghe

De vorbă cu Johann Kreitler

De vorbă cu  Moldovan Mădălina
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- În cadrul ziarului local Sântă-
neanul care va apărea în luna au-
gust dorim să realizăm o serie de 
interviuri cu concetățeni de ai 
noștri care locuiesc în străinătate. 
Având în vedere că și dumneavoas-
tră locuițit în prezent în străinatate 
vă rugăm să vă prezentați și să ne 
spuneți câteva cuvinte despre dum-
neavoastră.
-  Mă numesc Mirela Giurgiu și 

mă mândresc să pot spune ca sunt 
cetățean al orașului Sântana. M-am 
născut aici, toată copilăria mea mi-
am petrecut-o în Sântana alături de 

familie și prieteni. De Sântana mă 
leagă multe amintiri frumoase și tot 
aici găsesc mereu oameni minunați 
și primitori. 
- Când ați plecat din Sântana?
-  Am plecat din Sântana în pri-

măvara anului 2009 și m-am stabi-
lit împreună cu fi ul meu în Germa-
nia, însă nu m-am putut desprinde 
de orașul meu natal, astfel revin an 
de an acasă.
- La cât timp după plecarea du-

meavoastră ați revenit în orașul 
natal si cum l-ați regăsit?
-  Am revenit după un an înapoi în 

Sântana, când am plecat am lăsat în 
urma mea străzi neasfaltate, clădiri 
abandonate, școli sobre și sărăcă-
cioase, cu o arhitectură veche. 
- Cum regăsiți acum orașul Sân-

tana? Doriți să transmiteți câteva 
cuvinte pentru Sântăneni?
- Acum observ că orașul se 

reconstruiește, se dezvoltă, văd 
cum fi ecare drum este asfaltat, fi -
ecare parc este amenajat, fi ecare 
clădire prinde viață, sunt nelipsite 
activitățile culturale dedicate tutu-
ror categoriilor de vârsta, lucruri ce 
mă bucură enorm. Orașul se schim-
bă în fi ecare an, astăzi nu arată de-
loc ca orașul copilăriei mele, simt 
că orașul crește odată cu mine, dar 
îmi rămâne la fel de drag.
-  Sântănenilor aș dori să le trans-

mit în primul rând multă sănăta-

te, să rămână aceeași oameni buni 
și frumoși, gata oricând să ajute cu 
un gest, o vorbă, un sfat care mereu 
sunt venite din inimă. Să aibă încre-
dere în ei și într-un viitor mai bun. 
Doar gânduri pozitive

M ă  î n t o r c  c u  d r a g  a c a s ă
De vorbă cu Mirela Giurgiu

- În cadrul ziarului local Sântă-
neanul care va apărea în luna au-
gust dorim să realizăm o serie de 
interviuri cu concetățeni de ai 
noștri care locuiesc în străinătate. 
Având în vedere că și dumneavoas-
tră locuițit în prezent în străinatate 
vă rugăm să vă prezentați și să ne 
spuneți câteva cuvinte despre dum-
neavoastră.
-  Mă numesc Wunderlich Anton și 

sunt fost locuitor al Orașului Sânta-
na, actualmente locuiesc în Germa-
nia, dar an de an mă reîntorc cu drag 
în orașul natal pe care îl pot numi cu 
drag, acasă.
- Când ați plecat din Sântana? 
- Am plecat din țară în aprilie 

1982, la scurt timp după absolvi-
rea serviciului militar, în urma ce-
reri  de stabilire în Germania, justi-
fi cată  atunci cu scopul de integrare 
familiară.

- La cât timp după plecarea du-
meavoastră ați revenit în orașul 
natal si cum l-ați regăsit?
- Pentru prima oara am revenit în 

România cu părinții, la un an după 
ce ne-am stabilit în orașul Lahr/
Schwarzwald, care este situat in 
sud-vestul Germaniei, în apropie-
re de Freiburg. Zona se învecinea-
ză la vest cu granița franaceză iar la 
sud cu cea elvețiană.  În primi ani 
după ce ne-am stabilit în Germa-
nia, nu am revenit în fi ecare an în 
țară, pentru că era destul de greu și 
complicat să parcurgem distanța de 
aproape 1.400 de km pe șosele mai 
puțin extinse, care  nu permiteau o 
circulație așa de rapidă, ca în zile-
le de astăzi. 
- Cum regăsiți acum orașul Sân-

tana? Doriți să transmiteți câteva 
cuvinte pentru Sântăneni?
-  Orașul Sântana în ultimii ani 

s-a dezvoltat în  mai multe domenii 
într-un ritm rapid, având în prezent 
o infrastructură destul de avantajoa-
să și largă. 
De-a lungul ultimilor ani, sântă-

nenii se pot bucura de un teren de 
sport multifuncțional, de o viitoare 
casă de cultură, de un teren nou de 
fotbal aproape în centrul orașului, 
de o pistă de biciclete, toate acestea 
aducând doar benefi cii orașului.
 La fel se poate constata, ca s-au 

deschis mai multe centre industri-
ale și agricole în incinta și în jurul 
Orașului Sântana, acestea la rândul 
lor contribuind la creșterea fonduri-
lor publice, prin care se pot fi nanța 
multe dintre obiectivele, care încă 
se mai afl ă în stadiul de implemen-
tare, cum sunt și arterele pietonale 
și de biciclete, care acuma se extind 
în multe zone ale orașului. Toa-
te aceste obiective de construcție 
aduc îmbunătățiri generale pentru 
populația orașului și-l fac mai atrac-

tiv și mai interesant și pentru cei 
care vin și revin din străinătate.
Sper să pot încuraja și stimula cu 

acest mesaj pe mai mulți compatrioți 
plecați din Sântana, care la fel au 
părăsit țara pe timpul lui Ceaușescu 
sau la scurt timp după aceea, să re-
vină eventual mai des în România și  
eventual să facă aceste experiențe și 
constatări pozitive la fața locului. 

De vorbă cu Wunderlich Anton

L A  M U L Ț I  A N I -   A n s a m b l u l  „ C u n u n i ț a ”  d i n  S â n t a n a

Ansamblul Folcloric „Cununița” a 
fost înfi ințat în anul 2001 la inițiativa 
domnului Ioan Dărău, iar în anul 2005 
a devenit Ansamblul „Cununița” 
U.V.V.G. Sântana, în urma semnării 
unui parteneriat cu Universitatea de 
Vest „Vasile Goldiș” Arad.
Anul acesta Ansamblul „Cununița” 

din Sântana aniversează 20 de ani de 
la înfi ințare, ocazie cu care vineri, 

13 august, începând cu ora 17.00, la 
Casa de Cultură din Sebiș, a avut loc 
un spectacol folcloric de gală care a 
marcat această sărbătoare.
Spectacolulde aniversare al ansam-

blului a fost  unul de înaltă ținută ar-
tistică, fi ind organizat cu sprijinul 
Centrului Cultural Județean Arad. 
Pentru aniversarea ansamblului, 
alături de dansatorii consacrați, la 

invitația domnului Dărău Ioan, un 
adevărat iubitor și promotor al fol-
clorului autentic, pe scenă au urcat 
invitați de seamă, soliști de renume 
din România și ansambluri de dan-
suri de mare clasă artistică.
Urăm și noi un călduros „LA MULȚI 

ANI” Ansamblului „Cununița”, do-
rindu-i domnului Dărău Ioan, coordo-
natorul ansamblului, multă sănătate 
și putere de muncă, pentru a conti-
nua această poveste frumoasă a fol-

clorului românesc, precum și pentru a 
putea organiza pe viitor cât mai mul-
te spectacole care să ne aducă înain-
tea privirii frumoasele tradiții și obi-
ceiuri românești, de la joc, cântec și 
port popular.
Încă o dată, Felicitări „Cununița”, 

LA MULȚI ANI și mulțumim pentru 
ceea ce reprezentați pe scena folclo-
rică a orașului Sântana, a Județului 
Arad, a României!
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Căsătoriile lunii IULIE 2021
D O R O Ț  C R I S T I A N  M A R I A N  ș i  U R C A N  A L I N A  R O X A N A

B U N E S C U  M A R I U S  ș i  B A L A J  A N D R E E A  I O A N A
C ĂT U Ț O I U  D A N I E L  ș i  C R Ă C I U N  A N A M A R I A

S U C I L Ă  Ș T E FA N  V L Ă D U Ț  ș i  F LO R E A  N I C O L E TA  L A R I S A
D O R O Ț  N I C O L A E  ș i  C I U R A R  M A R I A  E S T E R A

B U J N I ȚĂ  C O S M I N  D A R I U S  ș i  B Ă E Ș I  D A N I E L A  C A S A N D R A
PLOSC ARU C ĂTĂLIN DARIUS și  ARDELEAN PARMENA FLAVIA

BĂLĂUȚĂ VIOREL CONSTANTIN și  SUCIU DIANA
MISZLAI DÉNES TIVADAR și  IGNAT FLORINA SIMIOANA

GIRIGAN IONUȚ CORNEL și  MARC NADIA C ARMEN
CIURAR FLORIN KALMAN și  DOROȚ MARIA BIANC A

DOBRA IONEL CIPRIAN și  NEAG FLORENTINA ANGELA
TOADER ANDREI DARIUS și  MARC LIVIA CRISTINA

TOPOR GHEORGHE ADRIAN și  LĂPUȘTE FLORENTINA LIVIA

Luna precedentă au fost o� ciate 
la Primăria Orașului Sântana 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

CARICATURA LUNII

Pentru probleme legate de 
distribuția apei potabile vă 
rugăm să vă adresați către 

Uzina de Apă Sântana:
 0257 - 462138 

sau Compania de Apă: 
0372-782686 

Pentru probleme în alimen-
tarea cu energie electrică și 

avarii curent:
 Enel Distribuţie Banat 

0800 070 444

Pentru probleme la gaz 
E-ON Gaz

 0800 800 928 
Pentru becuri stradale arse 

Primărie 
0357-100 074 
Pompieri 112

 sau Primărie 0357-100 076 
Asistență Socială

 0357-100 078
Canalizare dispecerat

0257.234 883

CURTA DOINA
BOARIU ELENA

COLOMPAR PETRU
BOBEICĂ SANDU

VOINEA ANGELICA FELICIA
SUSORCA MARIA

LUCA TIBERIU

COMEMORĂRI

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

Primar, Daniel Tomuța

D i n  a c t i v i t a t e a
 C o n s i l i u l u i  L o c a l  S â n t a n a

Consiliul local al Orașului Sântana s-a 
întrunit în ședință ordinară în data de 
15.07.2021, având pe ordinea de zi urmă-
toarele:

1.Proiect de hotârâre privind dezmembra-
rea in 2 loturi a imobilului situat în intra-
vilanul orașului Sântana, str. M. Viteazul, 
FN, înscris în CF nr.308533, în suprafață 
totală de 12.834 mp -Inițiator � ind Tomuța 
Daniel-Sorin - comisia 1; 

2.Proiect de hotărâre privind prelungirea 
termenului de execuție a lucrărilor pe te-
renul evidențiat în CF nr. 308360 din con-
tractul de concesiune nr. 6164/01.08.2019 
Inițiator Tomuța Daniel-Sorin - comisia 1; 

3.Proiect de hotărâre privind prelungirea 
termenului de execuție a lucrărilor pe te-
renul evidențiat în CF nr. 308359 din con-
tractul de concesiune nr. 6165/01.08.2019 
Inițiator Tomuța Daniel-Sorin - comisia 1; 

4.Proiect de hotărâre privind acordarea 
mandatului special d-lui Tomuța Daniel 
Sorin reprezentant al UAT Sântana, în Adu-
narea Generală a Asociaților la Asociația 
de Dezvoltare Intercomunitară Apă Ca-
nalizare județul Arad, să aprobe în nume-

le și pe seama  orașului Sântana prețul la 
apa potabilă și tariful la canalizare propuse 
de operatorul regional - societatea Com-
pania de Apă Arad S.A., prin adresa nr. 
13233/15.06.2021, avizate de anrscup con-
form  avizului nr. 907651 din 10.06.2021. 
Inițiator Tomuța Daniel-Sorin - comisia 1 
(proiect respins); 

5.Proiect de hotărâre privind rezilierea 
contractului de concesiune nr. 11636 din 
18.08.2020 - Inițiator Tomuța Daniel-So-
rin - comisia 1; 

6.Proiect de hotărâre privind trecerea în 
proprietate privată a orașului Sântana a 
terenului intravilan situat în oraș sântana, 
judetul Arad, evidențiat în CF nr. 300116, 
nr. cad/top 950-951/3, 950-951/2 Comlăuș, 
în suprafață de 5.000 mp - Inițiator Tomuța 
Daniel-Sorin - comisia 1; 

7.Prezentarea raportului privind analiza 
capacității de apărare împotriva incendii-
lor și măsuri de îmbunătățire a acestora în 
orașul Sântana, semestrul I 2021;

8.Diverse;
Întocmit, Anca Butar

   În atenția
 familiilor  

care în acest an 
își serbează 

aniversarea a
 50 de ani 

de  căsătorie  
și care până la această dată 

nu și-au depus dosarul  la 
sediul Direcției de Asistență 
Socială, din strada Mihai 

Viteazu ,nr.24 (în spatele 
blocului ANL)  în vederea 
obținerii premiului și a di-
plomei de onoare.

 Termenul limita 
de depunere 17.08.2021.
    Documente necesare ;

   -cerere tip(se gaseste la 
sediul Directiei de Asistenta 
Sociala)

-certi� cat de casatorie (co-
pie si original)

  -carte/buletin de identi-
tate a ambilor soti(copie si 
original ).

  Direcția de Asistență 
Socială Sântana

50 de ani
 de căsătorie

În curând  ,,Centrul de permanență “
la Sântana

 Centrele de permanență � xe sunt unități sa-
nitare cu sediul stabil, fără personalitate juri-
dica, în cadrul cărora se asigură continuitatea 
asistenței medicale primare în regim de gardă 
pentru pacienții din zona arondată .

 Primăria Orașului Sântana împreună cu 8 
medici de familie /medici generaliști, pregă-
tesc deschiderea Centrului de Permanență 
în Sântana.

 Prin libera voință a medicilor de familie 
Petric Anamaria , Pirv Mircea si alți 6 me-
dici de familie din zonele învecinate, îm-
preuna cu 8 asistenți medicali au consituit 
o asociație în vederea obținerii spațiului 
unde a funcționat punctul UPU-SMURD 
din clădirea fostului spital din Sântana.

 Datorită faptului că spațiul este pus la 
dispoziție de către Consiliul Local Sântana,  
Primăria Orașului Sântana, conform legii, 

va dota spațiul unde va funcționa Centrul 
de permanență, cu toate obiectele necesa-
re unei bune functionări, va suporta chel-
tuielile administrative (gaz, apa potabila, 
telefon, energie electrica), dezinfectanții  
și costurile cu personalul care va asigura 
curățenia spațiului.

 Medicii asociați vor asigura medicamen-
tele și materialele  necesare în aparatul de 
urgență.

Programul de funcționare 
al centrului de permanență va 

�  de luni-vineri 
15.00-08.00 ,

sâmbată-duminică,
 program de 24 de ore  de la ora 

08.00-08.00.
Primăria 

Orașului Sântana
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  SÂNTĂNEANUL 

( Continuare dun numărul precedent 
al ziarului)

La data de 13 august 1904, printr-un 
act care se găsește în anuarul școlar, se 
ridică problema edi� cării unei noi clă-
diri școlare cu două săli de clasă. Acest 
nou local va �  ridicat abia în anul 1913 
și în el vor învăţa în maghiară cei mai 
buni copii de la clasele române și ger-
mane. Învăţătorul care preda la clase-
le I-II era Dobó Istvan.  Ultima 
însemnare din registrul de intrări–ie-
șiri  a fost făcută în 30 iunie 1919 și a 
fost semnată de învăţătoarea Dobró 
Istvanné. Din octombrie 1919 s-a scris 
în limba română. Funcţionau în acea 
perioadă la școala română și învăţătorii 
Grigorie Ardeleanu și Ștefan Muscă.

 Conform cu politica statului ungar 
din acea vreme, numele românești 
erau mai mult sau mai puţin maghia-
rizate. Astfel în catalogul școlii româ-
nești „Școala generală de stat” din anul 
1913-1914 sunt trecuți 68 de băieţi și 
fete, toți români. Se regăsesc nume care 
nu își  găseau corespondendentul în 
limba maghiară: Dobrea, Drig, Martin, 
Zerna, Ardelean (deși s-ar �  putut scrie 
Erdely), Bărbătei, Boar, Butar, Petri-
șor, Ungurean (se putea Magyari), dar 
se recunosc ușor și numele modi� cate 
prin scriere: Muszka, Miskoj, Igrécz, 
Bragyán, Csigerean, Bugy, Bess, Feri-
csan, Cukugyán, Ilika, Palku, Pécskán, 
Szeladea s.a... 

În aceeași clasă, a învăţătorului Dobó 
Mihai, apar pentru prima dată doi elevi 
din etnia romă, ambii cu numele Do-
rocz Janoș. Pentru unul dintre ei se 
cunoaște tatăl Janos și numele de fată 
al mamei Csurar, iar pentru altul doar 
tatăl Gyorgy.

 Anul 1906-1907 îl găsește învăţător 
pe Dimitrie Simea. În „Anuarul școa-
lei poporale elementare cu clasele su-
perioare din comuna Comlăuș” aces-
ta consemna prezenţa la clasă dar și 
informații suplimentare despre elevi: 
are/n-are îmbrăcăminte ori e bolnăvi-
cios ori e slugă  sau ucenic ori e plecat 
în pustă” . Pusta era o gospodărie alcă-
tuită din locuinţă (hodaie) cu fântână, 
grajduri și curte îngrădită plasată în 
mijlocul pământului unui mare propri-
etar, unde se creșteau  animale.

 La începutul secolului trecut (anul 
1901) planul de învăţământ prevedea 
următoarele materii: 

 -religia în cadrul căreia  în clasa I se 
învăţa de ex. despre facerea lumii și în-
vierea lui Iisus; în a II-a despre Cain si 
Abel sau intrarea în Ierusalim. 

 -limba română în clasa a II-a în care 
se învăța printre altele: comuna și ho-
tarul, capul comunei, protopopiatul; 
în clasa a III-a genul, descompunerea 
în silabe;  în clasa a IV-a  predicatul; în 
clasa a V-a, conjugarea, complementul, 

adverbul; în clasa a VI-a fabula s.a.
 -limba maghiară: „scopul învăţării 

era câștigarea dexterităţii necesare spre 
a ușura poziţia viitorului cetăţean întru 
contactul cu celelalte popoare ale aces-
tei patrii  (pe vremea aceea Ungaria, 
n.a.) și pe de altă parte pentru a crea 
legătura de trecere între școlile popu-
lare și cele medii cu limba de predare 
maghiară”

 -matematica: în clasa a V-a se învăţa 
raportul și proporţiunea dar și a� area 
intereselor capitalului, procentului și a 
timpului; în clasa a VI-a se făcea regula 
de trei simplă și compusă, renta , credi-
tul ipotecar, măsurarea volumului.

 -geogra� a: începea în cls. a III-a cu 
comuna, parohia, comitatul, tara (Un-
garia); în clasa a V-a continentele; în 
clasa a  VI-a globul pământesc, popu-
laţia, corpuri cerești.

 -istoria: începea din cls a V-a cu des-
călecarea romanilor în Dacia, venirea 
maghiarilor; în a VI-a  istoria popoare-
lor primitive, venirea turcilor, imperiul 
bulgaro-român (??), Napoleon, ţarul, 
Fecioara din Orleans, G. Washington 
dar și Principatele Române

 -constituţia: se făcea numai în a VI-a, 
familia și raporturile între membrii ei, 
comitatul, ţara, guvernul.

 -naturala: în a V-a omul, alcătuire, 
animale și insecte și plante bine cunos-
cute) precum și arsura, curgerea sânge-
lui din nas, leșinarea,  holera sau tuber-
culoza; în a VI-a  se învăţa despre peste 
100 de animale, pomi, cereale, dar și 
despre var, � er,sare, și minerale.

 -� zica și chimia: în a V-a se studia 
universul, apa, aerul, termometrul, lu-
mina, ecoul; în a VI-a scripetele, oro-
logiul, curcubeul, curentul electric( pe 
care vor apuca să-l cunoască abia 50 de 
ani mai târziu, odată cu începerea elec-
tri� cării comunei), telefonul, telegraful, 
metale nobile, nimicirea miasmelor(??)

 -economie: în clasa a V-a se învăţa 
despre ocupaţiile oamenilor, avuţia și 
sărăcia, se făceau noţiuni de grădinărit, 
tratare a plantelor s.a.; într-a VI-a lu-
crarea pământului, construirea grajdu-
lui și creșterea vitelor, facerea vinului, 
viermii de mătase, comerţul.

 -desen: din clasa a III-a începând cu 
linii până la � guri compuse.

 -cântarea:  cântece religioase și popo-
rale. 

 -gimnastica: în clasa I și a II-a jocuri 
și exerciţii, în a III-a și a IV-a formaţii, 
sărituri, urcare pe frânghie (nu se fă-
ceau jocuri cu mingea dintr-un motiv 
foarte simplu: nu existau mingi pe vre-
mea aceea, n.a.). 

 Trebuie să menţionăm că în acele vre-
muri elevii din Ardeal învăţau despre 
România ca despre o ţară stăină.

Profesor Cornel Gligor

Ș t i a ț i  c ă . . . Ş c o a l a  d i n  C o m l ă u ş    Cum mergem la biserică
Nu trebuie să ieșim în evidență 

prin îmbrăcăminte excentrică/
modernă. Mândria este un păcat 
foarte mare și aducător de alte 
păcate. Hainele purtate la biseri-
că trebuie să � e decente. Nu este 
potrivit să venim la biserică cu 
haine rupte (chiar dacă sunt la 
modă), nici cu pantaloni scurți 
(bărbații), cu rochițe scurte sau 
cu decolteuri provocatoare. La 
biserică nu trebuie să te îmbraci 
ca în parcare sau ca la discote-
că. Tot aici trebuie amintit că la 
biserică, cei/cele ce se declară 
creștini, nu trebuie să-și schimbe 
chipul creat de Dumnezeu. Nu se 
poate să băgăm de vină lui Dum-
nezeu pentru imperfecțiunile 
noastre trupești. E o mare obrăz-
nicie și nebunie ca creatura să se 
semețească a corecta pe Creator”. 
La biserică nu vii vopsită pe păr, 
nici machiată ca la balul mas-
cat, nici rujată ca păpușile, nici 
parfumați. Femeilor le spune Sf. 
Apostol Petru: „podoaba voastră 
să nu � e pe dinafară, în împletirea 
părului, în podoabe de aur și în 
gătelile cu haine, ci în omul din-
lăuntru, tainic, al inimii, blând 
și pașnic care e de mare preț la 
Dumnezeu”. Sf. Apostol Pavel 
completează: „femeile să se roa-
ge îmbrăcate cuviincios, cu s� ală 
și curățenie, împodobindu-se nu 
cu împletiturile părului sau cu 
aur, sau cu mărgaritare scumpe, 
ci cu fapte bune, cum șade bine 
femeilor ce se hărăzesc evlaviei” 
(I Tim. 2,9- 12). Venim curați 
și la chip și la su� et. Mâncarea 
pentru zilele S� nte trebuie să se 
pregătească în ajun (sâmbătă) nu 
Duminică dimineața, pentru a 
nu ajunge și noi ca și cele 5 fe-
cioare nebune. Dumnezeu îi spu-
ne lui Moise: „Iată Eu le voi ploua 
pâine din cer. Să iasă și să adu-

ne în � ecare zi (...) iar în ziua a 
șasea (deci sâmbătă) să adune de 
două ori mai mult decât adunau 
în celălalte zile” (Ieșire 16, 4-5). 
Deci Duminică dimineața nu ne 
este îngăduit a ne învârti pe lân-
gă oale în bucătărie, stresați că 
nu am terminat mâncarea. Nu 
ne putem folosi de acest pretext 
pentru a argumenta lipsa noastră 
la biserică. Duminică dimineața 
ne trezim devreme pentru a ne 
rândui cele din gospodărie/casă, 
ne facem timp pentru a citi ru-
găciunile de dimineață și cano-
nul. Trebuie să avem mare grijă 
ca în acea dimineață să nu mân-
căm nimic, să nu bem apă, nici 
măcar cafeaua obișnuită (nu 
va cădea nimeni pe jos de rău, 
puneți-vă încrederea în Dumne-
zeu). De ce nemâncați? Pentru că 
urmează � e să vă împărtășiți cu 
S� ntele Taine, � e, din nevredni-
cie să luați anafură (pâinea care 
se distribuie, în mod normal, de 
către preot la sfârșitul S� ntei Li-
turghii acelora dintre credincioși 
care, pentru un motiv sau altul, 
nu s-au împărtășit cu Trupul și 
Sângele Domnului, ca să aibă și 
ei o participare concretă la s� n-
ţenia celor săvârșite). Dacă sun-
tem neputincioși pentru această 
înfrânare, atunci să știm să luăm 
anafură Duminica aceasta și să 
o păstrăm cu multă evlavie până 
Duminica următoare, urmând 
a gusta câte puțin în � ecare zi 
dimineața pe nemâncate, inclu-
siv Duminica următoare. Și tot 
așa. Evident nu este indicat, dar 
nici să nu îndrăzniți să gustați 
anafură (nu mai vorbim de S� n-
tele Taine – Trupul și Sângele 
Domnului nostru Iisus Hristos!) 
cu stomacul plin sau după o ca-
fea.

Pr. Gabriel C. Mariș

A n u n ț  a n g a j a r e
S.C. ARIANA CAMIOANE SRL, angajează: 

1. Șoferi pentru camion în transport national
2. Șoferi camion în transport international (tur-retur)
3. Șoferi microbus Cat. B pentru regim international ( tur-

retur)
Info: 0744 790 752
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A t e n ț i e  l a  i n c e n d i i  !

Bilanțul ultimelor 2 săptă-
mâni a SVSU Sântana:
-sprijin acordat de către 

SVSU Santana, la lichidarea 
incendiului manifestat la groa-
pa de gunoi a Municipiului 
Arad (2 zile) 08-09.08.2021
-2 stingeri de vegetație uscată 

și reziduri menajere;
- 1 intervenție de 2 ore, spri-

jin pentru descarcerare la ac-
cident rutier în 12.08.2021 pe 
drumul Sântana-Caporal Ale-
xa;
- butelie incendiată în Capo-

ral Alexa-14.08.2021.
- Intervenție de 30 de ore la 

lichidarea incendiului mani-
festat la hală de cereale și de-
pozit de fân, in data de 16-
18.08.2021-cu sprijinul SVSU 
Olari;
- Intervenție pe strada Cri-

nului la acoperișul imobilu-
lui-cablu electric topit in pod-
17.08.2021;
- Intervenție de 4 ore, la lichi-

darea incendiului manifestat la 
un tractor și un compactor de 
paie, in data de 19.08.2021-ex-
travilan.
Pe această cale felicităm tot 

personalul (angajat și voluntar) 
pentru soluționarea cu succes 
și profesionalism a situațiilor 
de urgență antemenționate și 
mulțumim SVSU Olari pentru 
sprijinul acordat.

SVSU Sântana

M ă s u r i  d e  p r e v e n i r e  a  i n c e n d i i l o r

Întrucât ne afl ăm într-o perioadă cu risc 
ridicat de incendii, focurile de resturi ve-
getale rezultate din activități agricole dar 
și cele la casele de locuit sunt pericole 
demne de luat în considerare.. Pentru a 
preveni producerea unor evenimente ce 
pun în pericol viaţa, sănatatea şi bunurile 
persoanelor vă aducem la cunoştiinţă ur-
mătoarele măsuri care trebuie sa le aveţi 
în vedere la arderea vegetaţiei uscate:
• Utilizarea focului deschis în locuri cu 

pericol de incendiu şi pe timp de vânt este 
interzisã; • Arderea resturilor vegetale, 
gunoaielor, deşeurilor şi a altor materia-
le combustibile se face în locuri special 
amenajate ori pe terenuri pregãtite, cu lu-
area mãsurilor ce se impun pentru împie-
dicarea propagãrii focului la vecinãtãţi, 
asigurându-se supravegherea permanentã 
a arderii, precum şi stingerea jarului dupã 
terminarea activitãţii;
• Arderea miriştilor, stufului, 

tufărișurilor sau vegetației ierboase este 
interzisă conform OUG nr. 195 din 2005 
privind protecția mediului,decât atunci 
când se impune ca o măsură fi tosanitară. 
În aceste condiții adrerile se vor efectua 
doar cu acceptul autorității competente 
pentru protecția mediului și informarea, 
în prealabil, a serviciilor publice comu-
nitare pentru situații de urgență, cu luarea 

mãsurilor ce se impun pentru împiedica-
rea propagãrii focului la vecinãtãţi, asi-
gurându-se supravegherea permanentã a 
arderii;
• Utilizarea focului deschis nu se admi-

te la distanţe mai mici de 40 m faţã de lo-
curile cu pericol de explozie: gaze şi li-
chide combustibile, vapori infl amabili, 
explozivi etc., respectiv 10 m faţã de ma-
teriale sau substanţe combustibile: lemn, 
hârtie, textile, carton asfaltat, bitum, ulei 
etc., fãrã a fi  supravegheat şi asigurat prin 
mãsuri corespunzãtoare ;
• În atenția operatorilor agricoli dorim 

să atragem atenția că arderea miriștilor 
implică riscuri și sancțiuni. Riscurile pre-
supun posibilitatea propagării focului de 
miriște în culturile de cereale. Sancțiunile 
pot veni sub forma sistării acordării 
subvențiilor de către A.P.I.A., sau măsuri 
ce pot fi  luate de Garda de Mediu-Comi-
sariatul Județean Arad; 
• Pentru persoanele fi zice, vă rugăm, 

evitați expunerea la soare în perioada du-
pă-amiezii, când temperaturile depășesc 
comfortul termic (în special persoanele 
bolnave sau cu afecțiuni cardiace).
-Nu lăsați copiii și/sau animalele de 

companie în autoturisme, pe timpul de-
plasării la cumpărături sau în alte locuri.

SVSU Sântana

SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU 
SITUAŢII DE URGENŢĂ SÂNTANA 

ADUCE LA CUNOŞTIINŢA CETĂŢENILOR 
URMĂTOARELE:

Î n c e n d i u  l â n g ă  U A T  S â n t a n a

În data de 19.08.2021, în jurul orei 
15:00, a izbucnit un incendiu pe terenul 
agricol de pe raza UAT Sântana, unde un 
tractor cu presă marca Fendt, aparținând 
unei fi rme maghiare a luat foc, în timp ce 
balota paiele rezultate în urma recoltării 
culturii de grâu.
Atât tractorul cât și presa au ars în între-

gime, paguba fi ind de peste 200.000 de 
euro. S.V.S.U Sântana, a intervenit cu o 
autospecială, stingerea incendiului a du-
rat peste 5 ore.
Îi atenționăm pe toți cetățenii orașului, 

să ia toate măsurile necesare și legale, 
pentru a preveni declanșarea unor even-
tuale incendii.

De asemenea, punem în vedere agenților 
economici, să ia toate măsurile legale, ge-
nerale și specifi ce profi lului lor de activi-
tate, pentru a evita astfel de evenimente.
Primăria Orașului Sântana comunică pe-

riodic, atât prin mijloacele de informare 
în masă, cât și în ziarul local Sântăneanul, 
informări cu privire la măsurile genera-
le de prevenirea și stingere a incendiilor.

SVSU Sântana

Incendiu la fostul CAP Comlăuș
În zona fostului CAP Com-

lăuș, în data de 16 august, a iz-
bucnit un incendiu în jurul orei 
23:00. Incendiul a avut loc la 
unul dintre hambare în care 
erau depozitate cereale, fura-
je și utilaje agricole. Cauzele 
incendiului sunt necunoscute, 
cazul afl ându-se în cercetare 
sub custodia poliției.

SVSU Sântana

Respectarea normelor de prevenție și promovarea unui 
comportament responsabil, de evitare a oricărei activități 
sau acțiuni care ar putea duce la apariția unui incendiu este 
singura soluție de a ne pune la adăpost împotriva dezastrului 
care poate fi  provocat de focarele de incendii.

„PAZA BUNĂ TRECE PRIMEJDIA REA”
SVSU Sântana


